Historisch onderzoek: zelfstandigheid binnen jenaplanconcept

De hoogste waarden
Peter Petersen wilde een opvoedingsgemeenschap creëren, waarin en waardoor een mens
zijn individualiteit tot een persoonlijkheid kan voltooien.
Voor Petersen vertoont een ‘gemeenschap’ in haar innerlijke structuur een vrije dynamiek.
“De door haar omvatte, afzonderlijke mensen nemen in volle vrijheid ter wille van een
geestelijke waarde hun plaats in haar in, of onderschikken zich aan een geestelijke idee”
(Petersen 1927). “Want,” zo stelt hij verder, “Van niemand wordt meer verlangd, dan dat hij
binnen het bestek van zijn individualiteit de bijzondere aard van zijn persoonlijk leven
onvervalst en zuiver openbaart en het evenwicht van zijn vermogens bereikt.”
Petersen maakt een wezenlijk onderscheid tussen opvoeden en opvoeding, tussen individu
worden en persoon worden. Voor hem is ‘Bildung’ een functie van het leven, die
individualiteit bewerkt en ‘Erziehung’ een functie van de geest, die persoonlijkheid
(zelfbewustzijn, vrijheid, creativiteit en besef van absolute waarden) bewerkt. Hij gaf dus aan
‘Bildung’ een andere betekenis, dan in de Duitse traditie gangbaar was.
Voor Petersen was jenaplan een antropologische school. Dat betekent dat de school een
bepaalde kinderantropologie als grondslag heeft. Daarbij wordt uitgegaan van de
basisbehoeften van de kinderen, die de opvoeder in het gezin en de school moet kennen. In
de kern zijn het blijvende, basale behoeften van mensen, waarvan de verschijningsvorm met
de tijd wisselen, evenals de accenten. Destijds werd in het traditionele onderwijs aan deze
basisbehoeften geen aandacht besteed.
Tot de basisbehoeften (grondkrachten) worden gerekend:
1. De bewegingsdrang
2. De drang tot zelfstandig bezig zijn
3. De sociale behoefte of de behoefte aan andere kinderen
4. De behoefte aan duidelijke – en consequente leiding.
Echtgenote van Peter Petersen, Else Petersen, poneerde de stelling, dat de drang tot
zelfstandig bezig zijn en de drang tot werkzaamheid onafscheidelijk zijn.
De drang tot spelen is een subcategorie van de drang tot zelfstandig bezig zijn. Else Petersen
rekent spelen tot niet doelgericht bezig zijn. Bij zelfstandig bezig zijn, heeft zij met name ‘het
werken’ voor ogen. Hierbij wordt uitgegaan van groepswerk en individueel werk, als
waardevolle vorm van zelfopvoeding, geen frontaal onderwijs dus.
De drang tot zelfstandig bezig zijn, is nauw verbonden met de drang naar andere kinderen.
De meest natuurlijke pedagogische situatie voor het kind is die situatie, waarin voor beide
krachten voldoende speelruimte is. Petersen bereikte dit met ‘Gruppenarbeit’: het
zelfstandig werken met wederzijdse hulp onder leiding van de leraar.
In het jenaplanconcept gaat het uiteindelijk om de zelfverantwoordelijke zelfbepaling van
kinderen. Hierbij is sprake van een sterke mate aan zelfregulering.
Onderwijs- en natuurpedagoog Kees Both (1997) spreekt van het creëren van
zelfverantwoordelijk leren, zoals blokperioden en wereldoriëntatie, waarin kinderen zelf
kunnen experimenteren met verschillende werkstijlen. In die zin is Both wat bescheidener in
zijn benadering van zelfverantwoordelijk leren.
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In de jenaplanbasisprincipes (1989) wordt gesteld dat:
Ten eerste is elk mens uniek, zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene
een onvervangbare waarde.
En ten tweede: elke mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, die zoveel
mogelijk gekenmerkt wordt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en
gerichtheid op sociale rechtvaardigheid.
Both gaat voor ‘de vorming van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige personen’.
Kinderen worden tot leren uitgedaagd, doordat stamgroepleiders zogenaamde
pedagogische situaties creëren:
Een pedagogische situatie is dan: een van leven tintelende groep kinderen of jeugdigen rond
een groepsleider. Deze groep zit met allerlei vragen. Door de groepsleider is deze groep met
een pedagogische bedoeling zodanig geladen, dat elk lid van de groep gedwongen
(geprikkeld, gedreven) wordt om als totale persoon te handelen, actief te zijn.
Volgens Petersen moeten we appelleren aan het zelf’, het eigen wezen moet uitgedaagd
worden. Dit kan betrekking hebben op het individu, de hele groep of zelfs de hele
schoolgemeenschap. Hij zegt: “Het heeft geen enkele pedagogische waarde die spanningen
op commando, op de een of andere manier van buitenaf binnen de situatie te halen, om
bevelen te laten opvolgen en allerlei dingen te laten doen. Op zo’n manier volgt er nooit een
overname, zoals wij verlangen, de enige die we als pedagogisch beschouwen”.
Bij overname voel je je als kind uitgedaagd vragen te stellen, op zoek te gaan, te leren. Je
wilt het zelf, je voelt een innerlijke noodzaak, je gaat er helemaal voor.
Individuele ontwikkeling
In de tijd van Petersen is sprake van het vrije leren tot aan het vierde leerjaar. De kinderen
bepaalden -wel gebonden aan tafelgroep en groepsgemeenschap- zelf de inhoud. Later
komen er meer cursussen bij. In de beleving van Petersen krijgen kinderen daar meer
behoefte aan. Hij stelt, dat in die periode specifieke aanleg naar voren komt en meer
instructie nodig is.
Er wordt individueel of in kleine groepen geleerd.
Het uitgangspunt van alle onderwijswerkzaamheden vormt het natuurlijke leren, de vrije
verwerving van vorming. Het kunstmatige leren of het leren door middel van opgaven wilde
hij zo veel mogelijk bannen, tenzij het aansluit bij het natuurlijke leren. Nadrukkelijk stelt
Petersen dat iedere dwang tot het gelijk opvorderen van de kinderen moet worden
voorkomen.
Het doen, de zelfwerkzaamheid gaan voor het nadenken.
Ideaal daarvoor zijn die werkmiddelen voor het individueel vorderen, die vanuit zichzelf tot
verdergaan stimuleren, aansporen tot nieuw zelfstandig leren.
Petersen hanteert voor de leerstof de indeling:
• Basisstof
• Onderwijsleven (wereld van situaties die problemen bevatten en kinderen en jongeren op
natuurlijke wijze stimuleren tot leren)
De vraag, vragen
Bij de vraag van het kind of van de kinderen probeert de stamgroepleider in eerste instantie
te volgen; hierbij wordt werkelijk ernst gemaakt van de zelfwerkzaamheid van de kinderen.
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Het optreden van de stamgroepleider is altijd ingebed in het functionele en niet in het
autoritaire. Het gesprek heeft een krachtige functie in de zelfvorming van kinderen.
Om aan de pedagogische doelen te werken, worden stamgroepen ingericht.
De stamgroep
Jenaplan en de stamgroep zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stamgroep is daarbij
een sociale vorm, die onder leiding van een stamgroepleider volgens plan gestalte krijgt.
In de stamgroep zitten bewust kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende
begaafdheden. Het leren van en met elkaar krijgt hierdoor de sterkste impuls.
De stamgroep is slechts het middel, geen doel op zich. Van betekenis daarbij is de vrije
dynamiek van de innerlijke structuur van de stamgroep.
De kinderen in de stamgroep worden door de stamgroepleider in geen enkel opzicht
gedwongen gezamenlijk vooruit te gaan, zij werken vrij, zelfwerkzaam en verregaand
zelfstandig. Kinderen hebben veel bewegingsvrijheid en worden enkel door de zogenaamde
wet van de groep begrensd; in het lokaal mag alleen datgene gebeuren, wat allen
gezamenlijk willen en wat het samenleven en het werken in het lokaal in orde, fatsoen en
schoonheid waarborgt voor allen. Deze wet geldt ook voor de stamgroepleider.
Feitelijk gaat het om ordeningen aan te brengen als hoogste richtlijnen voor het
samenleven.
Tafelgroepen worden gevormd op grond van pedagogische criteria. Kinderen kunnen zelf de
tafelgroepen vormen op basis van:
-vriendschappen
-persoonlijke sympathie
-gemeenschappelijke interesse
Het kan ook zijn dat de stamgroepleider kinderen heeft gegroepeerd vanwege het
gemeenschappelijke van hun werk. Van belang is de ‘innerlijke instemming’.
Kinderen kunnen binnen de tafelgroep de hulpfunctie uitoefenen.
Van groot belang zijn de zogenaamde peetschappen, die de stamgroepleider in de
stamgroep kan laten vormen. Oudere kinderen, die zich voor een ander kind interesseren en
besluiten hem of haar in het komende schooljaar te helpen zijn plaats te vinden in het
schoolleven, mocht dat voor de betrokkene te moeilijk zou worden.
Stamgroepleider
De stamgroepleider geeft vorm aan de begeleiding in het onderwijs. Die begeleiding moet
op echte zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van het kind gericht zijn.
Pedagogisch tact en de daardoor bepaalde didactische kunst staan in dienst van de
ontwikkeling van de individualiteiten van de stamgroepleider en van het kind. In een
stamgroep is dan ook sprake van een diversiteit aan betrekkingen.
Vertrouwen ontwikkelen in het kind∕de kinderen vormt de basis.
Petersen heeft een aantal grondregels geformuleerd (1937), die groepsleiders kunnen
ondersteunen om kinderen te begeleiden bij het vrij kunnen bewegen, vrij kunnen werken
en zich vrij voelen:
1. Neem zelf de regels ten aanzien van samenleven en samenwerken in acht.
2. Wees rustig, consequent, gedecideerd en duidelijk. Niet doen alsof. Weet wat je wilt.
3. Heb vertrouwen in jezelf, wees degene die je bent.
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4. Zorg ervoor dat je altijd overzicht hebt over het geheel. Bijvoorbeeld, een groepsleider
gaat pas rondlopen als iedereen aan het werk is.
5. Laat kinderen zich nooit achter iets verschuilen, bijvoorbeeld, als kinderen beloofd hebben
om dit of dat te doen, mee te brengen of te vertellen. Sta erop dat het ook gebeurt.
6. Realiseer je dat ‘verval’ van een stamgroep begint met kleinigheden. Schenk daar
betekenis aan.
7. Geef zelf het voorbeeld. Doe voor. Gebruik non-verbale tekens. Bij correctie, ga naar het
kind toe.
8. Voer echte ‘vormende gesprekken’. Gesprekspartners moeten weten waar het om gaat,
eventuele feiten kennen en niet zomaar wat beweren. Neem een standpunt in, maar wees
daarin niet halsstarrig. Ga voor de dialoog.
9. Leer om er te zijn voor kinderen, je vol overgave te wijden aan het ogenblik die de
kinderen ten goede moet komen en houd tegelijkertijd iedereen in de gaten.
10. Ga naar kinderen toe en laat hen niet naar jou toekomen.
11.Probeer steeds de relatie te leggen met het WIJ van de groep, opdat er niets gebeurt om
alleen maar de groepsleider een plezier te doen.
De werkruimte (schoolwoonkamer)
Kinderen houden zich, volgens Petersen, graag bezig met de inrichting van hun lokaal.
Herinrichtingen worden dan ook door kinderen uitgevoerd. Stelregel is, dat kinderen nooit
het lokaal verlaten zonder het zelf, zo goed als ze kunnen, op te ruimen en het schoon en in
goede orde achter te laten.
Kinderen bewegen zich vrij in het lokaal van de school. Elk kind loopt vrij in en uit en
verantwoordt zijn vrijheid tegenover de groep. Voor Petersen vormt beweging een wezenlijk
onderdeel van zijn aanpak. Er zijn geen vaste plaatsen voor kinderen. Plaatsen worden
ingenomen naar gelang het groepswerk.
Voor de inrichting van de schoolwoonkamer pleitte Petersen voor makkelijk verplaatsbare
stoelen en tafels, opdat kinderen deze op de voor hen gewenste plek kunnen neerzetten. Hij
stimuleerde groepen te vormen van drie of vier kinderen. Vaste plaatsen waren uit den
boze. Kinderen konden vrij kiezen. Hierdoor kregen kinderen, in zijn optiek, ware
bewegingsvrijheid. In die vrijheid openbaren zich de wezenskenmerken van kinderen.
In de werkruimte vinden voornamelijk de vier sociale basisactiviteiten plaats: gesprek, spel,
werk en viering. He zijn vormen van natuurlijk leren, die al voor de schooltijd bepalend zijn
en tijdens de schooltijd verder ontwikkeld kunnen worden.
Gesprek
De stamgroepleider treedt veelal op als gespreksleider, maar laat kinderen wel oefenen om
deze rol op zich te leren nemen.
Hij dient zijn vragen in te passen in de samenhang van gedachten, die via de kinderen naar
boven komen. Hij volgt de weg, die de kinderen hebben gekozen. Zo maakt hij ernst met de
erkenning van de zelfwerkzaamheid van kinderen.
Winters en Velthausz (2014) spreken over de begeleidende rol van de stamgroepleider in
termen van LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen).

4

Het werken
Zodra het kind de ‘elementaire grammatica’ beheerst, mag het vrij werken en heeft het kind
(als het zich de fundamentele kennis en vaardigheden heeft eigengemaakt) vrij toegang tot
materiaal, gereedschappen en dergelijke. De metafoor ‘het gereedschap benutten om de
akker te bewerken’, wordt in dit kader veel gebruikt. Ook de onderlinge verwevenheid
tussen cursussen en wereldoriëntatie kan in dit kader genoemd worden. De vorm
groepenwerk wordt hierbij met name ingezet.
In zogenaamde blokperioden vindt het werken plaats. Het zijn lange aaneengesloten
tijdsperioden van honderd minuten. Het streven is de kinderen de beste leermethoden aan
te leren voor het werken in hun eentje, in groepjes of in de grote groep.
Voor uitleg (instructie) kan het kind naar de stamgroepleider of een medeleerling. Ook kan
de stamgroepleider, die van alle kinderen het individuele vorderen in de gaten houdt en
zorgvuldig op de voet volgt, een ogenblik kiezen dat hij geschikt acht om op eigen initiatief
het kind te onderrichten.
Bij de vormgeving van de basisprincipes is de centrale vraag voor het werken als volgt
geformuleerd: hoe dragen activiteiten tijdens de blokperioden bij aan ‘zelfverantwoordelijk
werken’? Stamgroepleiders worden aan de hand van deze vraag uitgedaagd zich te buigen
over dit belangrijke principe.
Keuzecursussen
Er wordt dus individueel of in kleine groepjes geleerd; in verschillende, aan de leeftijd en
aangepaste, vormen van groepsonderwijs. Dat wil zeggen: verplicht voor de stamgroepen, in
cursussen voor het zuivere vakgerichte leren, verplicht voor niveaugroepen, of in
keuzecursussen, waarvoor kinderen uit verschillende groepen zich vrijwillig aanmelden, en
die dan voor de tijd dat ze duren, verplicht zijn.
Vieringen
Voor Petersen golden verschillende opties om vieringen te realiseren. Een ervan was de
viering, die door kinderen zelfstandig werd geleid.
Zelfbeoordeling
Cijfers en rapporten worden niet gegeven. De vraag van Petersen was met name: wanneer
heeft een kind de beoordeling van zijn prestaties nodig? Petersen stelde dat we dat moeten
ontdekken; wanneer een kind uit zichzelf naar beoordeling verlangt en daarnaar moet
verlangen omdat het een zekerheid in eigen groei en vooruitgaan nodig heeft. Het kind heeft
behoefte aan een maatstaf voor zichzelf en zijn handelen, die het zich echter niet zelf kan
verschaffen of niet in zichzelf ervaart.

Bijlage 1: historisch weekwerkplan jenaplan.
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Uiteindelijk en samenvattend geeft onderstaand schema de ontwikkeling weer, die in de loop van de
jaren gemeengoed binnen de jenaplanwereld is geworden.
Bijlage: 2 Van ‘zelf ver-werken’ naar ‘zelfverantwoordelijk leren’

6

Kenmerk

ZELF
VER-WERKEN

ZELFSTANDIG
VER-WERKEN

ZELFSTANDIG
WERKEN

ZELFVERANTWOORDELIJK
LEREN

DOEL

Het doel staat vast.
Het is bepaald door de methode of
door de stamgroepleider.

Het doel staat vast.
Het is bepaald door de methode of
door de stamgroepleider.

OPENHEID
OMVANG

Gesloten opdrachten.

Gesloten opdrachten.

Het doel staat grotendeels vast.
Het is hoofdzakelijk bepaald door de
methode of door de stamgroepleider.
Het kind (kinderen) heeft een kleine
invloed op het vaststellen van het
doel.
Gedeeltelijk open opdrachten.

Het kind (kinderen) bepaalt het doel
voor dit werk.
Het doel moet wel passen binnen de
algemene doelen. Vaststellen van het
doel gaat dan ook in overleg met de
stamgroepleider en/of stamgroep.
Open opdrachten.

Taken hebben een kleine omvang
en zijn in minuten, kwartieren,
halfuren en uren beperkt.

Taken zijn relatief uitgebreid en
zijn over een of meerdere dagen
uitgesmeerd.

Taken zijn verder uitgebreid en
kunnen plaatsvinden gedurende een
langere periode.

ANTWOORDEN

Antwoorden en/of oplossingen
zijn eenduidig en worden meestal
met de hele stamgroep besproken.

Er zijn meerdere antwoorden en/of
oplossingen mogelijk. Beoordeling
gaat via gesprekken tussen kind en
stamgroepleider en/of de stamgroep.

INHOUD OF
PROCES

De aandacht is gericht op de
inhoud van de opdracht,
het eindproduct.

Antwoorden en/of oplossingen zijn
eenduidig. Ze kunnen ook met antwoordbladen of nakijkboekjes
gecontroleerd worden door de
kinderen zelf.
De aandacht is voornamelijk
gericht op het eindproduct en
slechts voor een klein deel op het
leerproces. Met name het tempo
en de netheid spelen een rol.

Het werk is complex en is klaar
wanneer het doel bereikt is.
Beperking zijn werkafspraken
gemaakt met de stamgroep voor
uitwisseling of presentatie.
Er zijn meerdere antwoorden en/of
oplossingen mogelijk. Beoordeling
gaat via gesprekken tussen kind en
stamgroepleider en/of de stamgroep.

TRANSFER/
TOEPASSING

Het geleerde heeft een beperkte
transfer: kan slechts worden
toegepast in deze context.

GROEPSLEIDER

KIND

REFLECTIE

De aandacht is gericht op zowel de
inhoud als het proces van de
opdracht. Evaluatie vindt
voornamelijk plaats op de vraag of er
antwoorden gevonden zijn voor de
opgelegde vraag.
Het geleerde heeft een iets
Het geleerde kan ook worden
grotere toepassingsgebied. Het
toegepast in andere situaties, in een
kan, in beperkte mate, ook worden andere context. Er is een grote mate
toegepast in andere situaties.
van transfer.

De aandacht is gericht op zowel het
eindproduct als het proces. Is het doel
bereikt? De evaluatie zal nieuwe
vragen genereren die kunnen leiden
tot nieuw werk.

De groepsleider stuurt in kleine
stapjes. Hij/zij geeft aan wat de
kinderen moeten doen en vooral
niet moeten doen.
Groepsleider bepaalt:
- wat (de inhoud/doel)
- waar (plek)
- wanneer (tijdstip)
- in welke volgorde er gewerkt
wordt
- hoe (de aanpak)
- hoe (samenwerken)
- materialen (die gebruikt
worden)
- presentatie (hoe het werk
gepresenteerd wordt)
- waar het werk bewaard wordt
Het kind volgt de stamgroepleider.

De groepsleider stuurt in grotere
stappen.
De groepsleider bepaalt:
- wat (de inhoud/doel)
- waar (plek)
- wanneer (tijdstip)
- hoe (de aanpak)
- hoe (samenwerken)
- materialen (die gebruikt
worden)
- presentatie (hoe het werk
gepresenteerd wordt)
- waar het werk bewaard wordt

De groepsleider geeft ruimte aan het
kind (kinderen) en bepaalt een deel
van het proces.
De groepsleider bepaalt in overleg
met het kind (kinderen):
- wat (de inhoud/doel)
- wanneer (tijdstip)
- hoe (samenwerken)

De groepsleider coacht het kind
(kinderen) op aanvraag.
De stamgroepsleider volgt het kind.
De groepsleider bepaalt in overleg
met het kind (kinderen):
- wat (de inhoud/doel)

Het kind krijgt een beperkt aantal
keuzemogelijkheden waaruit hij/zij
kan kiezen.
Het kind bepaalt in overleg met de
stamgroepleider:
- in welke volgorde er gewerkt
wordt

Het kind (kinderen) doet op zelf
gekozen wijze wat gevraagd is.
Het kind bepaalt in overleg met de
stamgroepleider:
- waar (plek)
- wanneer (tijdstip)
- in welke volgorde er gewerkt
wordt
- hoe (de aanpak)
- materialen (die gebruikt worden)
- presentatie (hoe het werk
gepresenteerd wordt)
- waar het werk bewaard wordt

Slechts beperkte reflectie gericht
op het eindproduct.
Reflectie wordt gestuurd door de
stamgroepleider.

Reflectie met name gericht op het
eindproduct. Reflectie wordt
begeleid door de stamgroepleider.

Reflectie op het leerresultaat en
leerproces.
Reflectie wordt ondersteund door de
stamgroepleider.

Het kind (kinderen) bepaalt zelf wat
nodig is om het doel te realiseren
Het kind bepaalt in overleg met de
stamgroepleider:
- wat (de inhoud/doel)
- waar (plek)
- wanneer (tijdstip)
- in welke volgorde er gewerkt
wordt
- hoe (de aanpak)
- hoe (samenwerken)
- materialen (die gebruikt worden)
- presentatie (hoe het werk
gepresenteerd wordt)
- waar het werk bewaard wordt
Reflectie op het leerresultaat en
leerproces.
Het kind (kinderen) reflecteert
automatisch.

Het geleerde kan ook worden
toegepast in andere situaties, in een
andere context. Er is een grote mate
van transfer.
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