
 

 

 

	
 
Helpdesk jonge en startende directeuren van jenaplanscholen. 
 
Een oud Grieks gezegde “de toekomst komt van achteren”. 
Grieken geven hun geheugen aan elkaar door.  
In de Griekse dorpjes wonen families dicht op elkaar en grootouders spelen een 
grote rol in het doorgeven van levenswijsheid. 
 
Wat we wel willen is het gedachtengoed van Peter Petersen aan elkaar doorgeven. 
Onze jenaplanvereniging spant zich in om dit via het erkenningstraject haalbaar te maken  
voor iedereen. 
 
De pijlers van het concept. 
 
Zonder heipalen bouw je geen huis en zonder pijlers bouw je niet aan ons jenaplanconcept. 
Om de draagkracht van de heipalen te berekenen werkt de architect samen met een constructeur. 
De daarvoor te gebruiken parameters zijn: 

• De basisprincipes met de daarbij behorende indicatoren. 
• De zes kwaliteitscriteria. 
• De jenaplankernkwaliteiten met de daaruit voortkomende essenties. 

Als jenaplandirecteur ben je zowel architect van je school als constructeur die de berekeningen 
maakt om het gewenste concept te bereiken.                                                                           
 
De NJPV wil voor jonge, startende jenaplandirecteuren een helpdesk inrichten waarmee zij 
geholpen worden de pijlers van het jenaplanconcept scherper in beeld te krijgen en deze als 
constructeur te kunnen toepassen. 
 
De kernvraag luidt:                                                                                                                  
“waar loop je als nieuwe jenaplandirecteur vanuit jenaplanperspectief tegenaan.” 
We gaan op basis van het principe van de authentieke evaluatie te werk. Het proces bekijken 
vanuit positief perspectief. Wat gaat goed, waar zijn we sterk in en wat gaan we met elkaar nog 
mooier maken. 
 
Een paar basisvragen:                                                                                                                     
* Hoe is de organisatie van het managementteam en het schoolbestuur.                                       
* Hoe staat het met de deskundigheidsontwikkeling van het team. 



 

 

* Hoe brengt de school de opbrengsten in beeld. 
* Wat zijn uit jenaplanperspectief de sterke kanten van de school en good practice voor            
   andere jenaplanscholen. Wat kunnen we “geven”.                                                                                 
* Waar lopen we vanuit jenaplanperspectief tegenaan. Wat willen we bij anderen “halen”. 
 
Met z’n allen vormen we een landelijke stamgroep. Kenmerk van Jenaplan is dat oudere 
kinderen een tutor zijn voor de jonkies. Zou dat ook bij volwassenen lukken? 
In Nederland lopen op dit moment flink wat afgezwaaide jenaplandirecteuren rond met nog 
veel passie en ervaring. Het moet mogelijk zijn een maatjesproject te realiseren waarbij jonge 
jenaplandirecteuren de vruchten plukken van deze passie en ervaring. 
 
Inmiddels is Peter van Dijk – de vorige voorzitter van de NJPV – en Jan Jolink – voormalig AB 
lid - bereid om mee te draaien. 
We gaan op zoek naar meer net gestopte jenaplandirecteuren waar “het heilige vuur nog niet 
gedoofd is”. 
Voor een maatjesgesprek neem je contact op met Ton Scheulderman, penningmeester@njpv.nl 
 


