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VI

Voorwoord

Jenaplan 21 is een standaardwerk dat hoort bij de jenaplanopleiding. Het 
is zo’n boek dat telt. Dat je gelezen moet hebben. Zo eenvoudig is het. Op 
De Kleine Planeet in Deventer, waar ik tot vorig jaar schoolleider was, lag 
Jenaplan 21 altijd voor het grijpen in ons stamgroepleidershonk, waar de 
koffie stond, waar we elkaar ontmoetten en napraatten over voorvallen 
in de groep, waar we ondersteuning boden aan wie het nodig had en op 
vrijdagmiddag het einde van de werkweek inluidden – want ook stam-
groepleiders en directeuren moeten niet vergeten samen te vieren!

In september 2021, in mijn eerste maand als NJPV-directeur, overleed Kees 
Both. Zijn boeken en artikelen kende ik. Kees zelf had ik één keer ontmoet 
bij een samenkomst van het JAS, waar hij vertelde over zijn tijd als onder-
wijzer, zijn oorsprong, hoe Jenaplan klopte bij wat hij al deed met de kin-
deren, over groene pedagogiek en over lekker creatief buiten de lijntjes de 
natuur ontdekken met de kinderen. Nu ik sinds vorig jaar meer over Kees 
te weten ben gekomen en zijn werk met andere ogen lees, is mijn waarde-
ring voor zijn bijdrage aan het Jenaplan alleen maar groter geworden.

Afgelopen najaar kwamen er vragen vanuit de opleidersgroep en vanuit 
studenten van de hogeschool: waar kan ik Jenaplan 21 kopen? Nergens 
meer, zo bleek. Uitverkocht. Vandaar dat de NJPV in samenwerking met 
Saxion Progressive Education University Press het boek nu laagdrempelig 
in een digitale versie beschikbaar gemaakt heeft voor nieuwe lezers. Ter 
nagedachtenis aan Kees, maar ook omdat het een relevant boek blijft. 

In Jenaplan 21 toont Kees Both een vooruitziende blik. Een blik, die het 
goede meeneemt van wat er in de zeventig jaar daarvoor ontwikkeld 
was, maar vooral vol is van een nieuwsgierigheid naar de kinderen, naar 
hun toekomst. Je kunt de toekomst met kennis, met kunde, met karakter  
tegemoet treden als je weet waar je vandaan komt. Lezer, pak die  
handschoen op, wees nieuwsgierig en stap in.

Edwin Solen, directeur NJPV
April 2022
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Jenaplan 21 als vriend, 
als partner in schoolontwikkeling

“Een school, zeker een jenaplanschool, behoort een 
democratische gemeenschap van lerenden te zijn. 
Het moet voor iedereen, binnen en buiten de school, 
duidelijk zijn: hier wordt geleerd! Hier groeien  
mensen, aan elkaar, aan dingen en gebeurtenissen, 
aan leerstof. Hier kunnen ze in principe meer mens 
worden.” (Kees Both in Jenaplan 21, p. 14)

Er schuilt een merkwaardige paradox in de activiteit van het opvoeden 
en onderwijzen van onze kinderen. Enerzijds verandert het wezen van 
de pedagogische relatie tussen kind en groot mens nauwelijks: wat je 
als groot mens te doen hebt om een kind in te leiden in de wereld en 
op eigen benen te leren staan, is zo oud als de weg naar Rome. Ouder 
nog. Zo lang er mensen zijn, is er gegidst en losgelaten, is er opgevoed.  
Anderzijds verandert de context, de samenleving, de wereld voortdurend: 
de jenaplanschool van vandaag staat in een ander maatschappelijk  
klimaat dan die van eergisteren of overmorgen. Een ander onderwijs-
politiek klimaat ook, met nieuwe of hervonden wetenschappelijke  
inzichten en verschuivende pedagogisch-didactische focuspunten. Zelfs 
al zouden we alles precies hetzelfde doen als Peter Petersen en Hans Wolff 
bijna een eeuw geleden in hun oefenschool bij de Universiteit van Jena, 
dan nog zou het door de hedendaagse context – de mogelijkheden, maar 
ook de eisen en de belemmeringen – een andere school zijn. 

De energieke opbouwperiode van het Nederlandse Jenaplan in de jaren 
zestig en zeventig begon in de achteruitkijkspiegel te verdwijnen, toen 
Kees Both zich halverwege de jaren ’90 zette aan de taak Jenaplan 21 
te schrijven. Dat spreekt al uit de opdracht aan het begin van het boek: 
Kees draagt het op aan Gerrit Hartemink, schoolleider van De Brug,  
de allereerste jenaplanschool in Nederland waaraan hij in nauwe  
samenspraak met Suus Freudenthal gestalte gaf. Kees geeft de eretitel 
van ‘Jenaplan-nestor’ aan Hartemink, die rond de publicatie in 1997  
op 94-jarige leeftijd zou overlijden. 

Dat Kees Both zich welbewust was van zijn taak om Jenaplan vorm te 
blijven geven, met enerzijds een reiken naar de oudste wortels en de 
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sindsdien opgebouwde inzichten en anderzijds een tasten naar de  
antwoorden op de uitdagingen van een nieuwe eeuw, blijkt wel uit  
de oorspronkelijke titel van het boek: Jenaplanonderwijs op weg naar  
de 21e eeuw. 

De magische millenniumwisseling
Op veel momenten in het boek schijnt dat tijdvak – vlak voor de zo magisch 
geachte ‘millenniumwisseling’ – door de tekst heen. Je merkt hoe in de 
jaren negentig de verantwoordingsdruk via bijvoorbeeld de eindtoets 
toeneemt en hoe jenaplanners zich daartoe proberen te verhouden. Het 
centraal toetsen van kinderen vraagt een denken dat niet goed strookt 
met de jenaplanuitgangspunten, zoals verwoord in de basisprincipes, 
waarin ieder kind als uniek gezien wordt en groei niet in vergelijking met 
anderen of een abstract gemiddelde zou moeten worden gemeten, maar 
“zoveel mogelijk vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind 
en in samenspraak met hem” (basisprincipe 19). 

Kees Both geeft daarvoor praktische handreikingen, vooral in het  
slothoofdstuk, waarin hij benadrukt hoe evaluatie en rapportage een 
noodzakelijk sluitstuk zijn om de cirkel rond te maken – wat betreft 
het leerproces van de kinderen, de kwaliteit van het onderwijs en de  
verantwoording naar ouders en de maatschappelijke buitenwacht. Zo 
opent hij vele vensters op het leerproces: passende feedback op het  
moment van leren zelf, zelfbeoordeling en expliciete uitnodigingen tot 
reflectie in bijvoorbeeld dagboekvorm, het vastleggen van onderzoeks
resultaten en het zelf kiezen welke werkstukken passen in je portfoliomap. 
Want dat toetsing en evaluatie nodig zijn omdat een kind wil weten waar 
het staat, wist Peter Petersen al: “...we proberen te ontdekken wanneer 
een kind uit zichzelf naar beoordeling verlangt, omdat het een zeker-
heid in eigen groei en vooruitgang nodig heeft, een maatstaf voor zich-
zelf en zijn handelen, die het echter zichzelf niet kan verschaffen of niet  
in zichzelf ervaart.” (Petersen in Het kleine Jenaplan, geciteerd op p. 145).

Optimistisch en doortastend
Ook bijvoorbeeld in de omgang met ‘informatie- en communicatie-
technologie’ toont zich het tijdvak waarin personal computers al  
een poos gemeengoed waren, maar internetzoekmachines – laat staan 
online warenhuizen en sociale media – nog aan hun grote opmars  
moesten beginnen. Both betoont zich voorzichtig optimistisch én  
doortastend: hij benadrukt de computer als gereedschap voor onderzoek, 
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ontwerp en communicatie. Hij ziet hoe de vele informatiebronnen het  
kritisch leren beoordelen van data en het opbouwen van kennis kunnen 
bevorderen, en hoe de bereikbaarheid van informatie kan zorgen voor een 
goed geïnformeerde, betrokken participatie als burger. 

Toch merkt hij daarnaast op dat het aan de jenaplanschool is om  
te zorgen voor een tegenwicht voor de invloed van digitale media: 
“Jenaplanscholen zullen kinderen in aanraking moeten brengen met 
de lijfelijk-zintuiglijke ervaarbare verschijnselen als basis voor leren” 
(p. 141). Dergelijke noties voor een wijze, zorgvuldige omgang met het 
nieuwe fenomeen ‘ICT’ staan nog steeds als een huis, ook nu we beter 
bekend zijn met de verworvenheden van 25+ jaar digitale revolutie,  
zoals de mogelijkheden van video-vergaderen en afstandsonderwijs  
tijdens de corona pandemie, maar ook met negatieve bijverschijnselen als 
filterbubbels, desinformatie en de psychologische trucs waarmee sociale 
media onze aandacht vasthouden en onze levenstijd roven.

Een kleiner detail waarin het jaren negentig-tijdvak zich toont is  
wanneer Kees onder het kopje ‘levensbeschouwing’ schrijft: “Heel  
belangrijk zijn ontmoetingen van kinderen met volwassenen met een 
authentieke levensbeschouwing, mensen die doen wat ze zeggen en 
zeggen wat ze doen” (p. 81). Hoe passend ook bij een mens die in heel 
zijn wezen congruent is (zoals Kees Both dat persoonlijk ook belichaam-
de), toch werd precies die laatste frase niet veel later bij de opkomst 
van het populisme in de slagschaduw van 9/11 het politieke discours  
ingetrokken. De zinsnede die Kees erop laat volgen – “mensen die ook 
falen, waarbij het heel belangrijk is hoe ze daarmee omgaan” – preludeert 
daarentegen de hedendaagse nadruk op ‘fouten maken om te leren’,  
zoals ten grondslag ligt aan nieuwe toetsvarianten als formatief evalueren 
en het werk van bijvoorbeeld Brené Brown.

Ontvankelijk grondmodel, interpreteerbaar streefmodel
Ondanks dat we met elke publicatie die we schrijven ‘in de tijd vallen’ 
en niet kunnen ontsnappen aan een zekere invloed van de ‘tijdgeest’, 
blijkt al uit de voorbeelden hierboven dat het Kees Both vaak lukt boven  
het moment uit te stijgen. De richtlijnen die hij schetst voor een  
actieve omgang met het jenaplangedachtengoed zijn fier overeind  
blijven staan. Het helpt dat er onder zijn schrijven een grondtoon klinkt van  
bescheiden dienstbaarheid. Het helpt ook, dat Kees de twee fundamentele  
bewegingen in het jenaplandenken – het ‘ontvankelijke grondmodel’ 
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en het ‘interpreteerbaar streefmodel’ – in woord en daad gestand doet: 
als grondmodel blijft het Jenaplan open voor nieuwe wetenschappelijke, 
pedagogische en maatschappelijke ontwikkelingen die bij het concept 
passen en het verder kunnen sterken. Als streefmodel ligt er een stevig  
uitgewerkte ambitie, waarvan onderdelen al naar gelang de lokale  
situatie van je school en daarbij passende overwegingen meer of minder 
uitgewerkt kunnen worden.
  
Kortom, dit boek is geen in steen gehouwen how-to-handleiding, maar een 
ondersteuning en een uitnodiging, allereerst aan schoolleiders om bezig te 
gaan en bezig te blijven met ‘schoolontwikkeling als conceptontwikkeling’. 
Het is aan schoolleider en team om samen het Jenaplan telkens opnieuw 
in de geleefde praktijk gestalte te geven. Dát is de grote boodschap van 
het laatste van de ‘twintig basisprincipes”, zoals Both en Kees Vreugdenhil  
ze formuleerden: “In de school worden verandering en verbetering  
gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een  
consequente wisselwerking tussen doen en denken”.

Doen en denken op Jenaplanschool 
‘De Klink’ Grathem, Limburg
In de zomervakantie van 2020 klopten twee 
schoolverlaters aan bij hun juf Trudie Takken. 
Trudie, stamgroepleider in de bovenbouw, is 
van oorsprong docent tekenen en handvaardig
heid en heeft een timmerwerkplaats aan huis. 
De twee jongens hadden wel zin in een extra 
vakantieproject met hun juf en dus stelde 
Trudie voor om samen een manshoge ‘Toren 
van Pisa’ te maken. Voor de nieuwe jaarstart, 
voor in hun oude stamgroep. Met de jongens 
stevig aan het timmer en freeswerk, sneed het 
mes aan twee kanten: “Dit is voor de Gouden 
Weken, de weken van samenlerenleven, van 
democratie. We hebben besloten om daarin  
het thema ‘Europa’ te behandelen. Daar past 
die toren in.” Daarnaast was de wiebelige 
toren uitermate geschikt voor kennismaking
spelletjes in de zich nieuw vormende groep: 
samen op zoek naar nieuw evenwicht.
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Pedagogie van de hoop
Het is knap hoe het Kees Both in 1997 lukt om alvast de nieuwe eeuw 
in te kijken. Daarvoor hanteert hij, zowel in maatschappijschouwende 
als in onderwijspedagogische zin een voor hem beproefde methode: 
hij leest breed en diep, selecteert het beste, neemt nieuwe ontwik-
kelingen waar, beoordeelt die op hun merites in relatie tot het grond-
model én – een vaak vergeten stap – vertaalt ze naar een praktisch 
handelings perspectief in school en stamgroep. Voor de ontwikkelingen 
in de samenleving kiest hij de humanistisch filosoof Harry Kunneman 
als tijdsschouwer. Kunneman, die een decennium later bekendheid zou  
verwerven met zijn Voorbij het dikke ik (2006), hield in 1996 de thermo-
meter al dicht bij de tijd en beschreef in Van theemutscultuur naar walk
manego de ‘contouren van postmoderne individualiteit’. Passend bij Kees 
Boths nadruk op ‘een pedagogie van de hoop’, streeft Kunneman naar  
‘aanknopingspunten voor een zeker optimisme’.

“Een pittig boek”, oordeelt Kees Both in een voetnoot aan zijn lezers. Hij 
leest het derhalve voor ons, vat de diverse aspecten van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen samen, en stelt bij elk van die aspecten vast wat 
er positief en beloftevol aan is,  welke risico’s er toch ook aan kleven en 
wat er meer nodig is, en welke consequenties het zou kunnen hebben in 
school en stamgroep. Zelfs wat vandaag ‘neoliberalisme’ wordt genoemd 
wordt besproken: met maatschappelijke instituten als scholen die in 
toenemende mate gezien wordt als een bedrijf, persoonlijke verhoudingen  
in bijvoorbeeld de zorg die steeds meer als klantrelaties benaderd 
worden en de prijs van dingen die belangrijker wordt gevonden dan de 
waarde, heeft het Jenaplan werk te doen: ja, er wordt “effectief gewerkt 
aan kennis en vaardigheden in een jenaplanstamgroep”, maar wel  
“verbonden met verwondering en persoonlijke betrokkenheid”. Both 
pleit voor “een grondhouding van respect en zorg”. Voor “wetenschappe-
lijk denken”, maar daarnaast “aandacht voor onze ‘tweede taal’”, die van 
“poëzie, verhalen, symbolen, schoonheid, verbeeldingskracht en stilte” 
(p. 25). Van de school vraagt dit “inhoudelijk-pedagogisch schoolleider-
schap”. De rode lijn is telkens Kees’ streven om de kracht van het Jenaplan 
boven te halen: het gemeenschapsdenken, waarin elk individueel kind mag 
oefenen zichzelf te worden in het geheel van de groep.

Leven is leren
Ook voor het vangen van relevante onderwijspedagogische ontwikkelin-
gen werpt Kees een breed net uit. Zijn hoofdstuk ‘Over leren gesproken’  
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begint hij met een citaat van Friedemann Maurer, waaruit het beeld van 
de mens als onderwijs en opvoeding ontvangend wezen spreekt: 

  “Het levensverhaal van mensen is in de grond een geschiedenis van 
innerlijke veranderingen, geestelijke en sociale heroriëntaties, breuken 
en knikken. Het is een scheppende ontvouwing van de persoonlijke en 
sociale identiteit. Het is de geschiedenis van het eigen leren. Leven is 
leren. Onderwijzen is alleen verantwoord en vruchtbaar als je je richt 
op subjecten (personen) die bij voorbaat erkend worden als actief  
meewerkend, met een eigen leergeschiedenis, eigen behoeften,  
verwachtingen, zelfbeelden en competenties.” (p. 47)

Anno 2022 klinkt er de echo in door van een keur aan pedagogen als 
Gert Biesta, Max van Manen, Philippe Meirieu, Hester IJsseling en  
Joop Berding. In 1997 gaat Kees Both te rade bij nieuw ontstane  
onderwijsontwikkelingsstromingen als Ervaringsgericht Onderwijs en 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs en het belendende reformconcept van 
het Freinetonderwijs. Dat alles brengt hem bij de kern van het boek: de 
introductie van de kwaliteitskenmerken, die nog altijd richting gevend 
zijn: de jenaplanschool als ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht,  
coöperatief, wereld oriënterend, kritisch en zinzoekend. 

De stem van Kees Both
Kopje onder ga je niet in dit boek. 
Kees Both stelt verschillende  
leesroutes voor. Er is echter één 
bottomline: om nieuwe ontwikke-
lingen op waarde te schatten en je  
te weer te stellen tegen negatieve  
invloeden, zul je als school een  
uitgewerkte, samenhangende visie 
moeten hebben op de doelen en 
bedoeling van je onderwijs. Dat is de 
stevige, maar ook emanciperende 
opdracht aan schoolleiders en dat  
is waar dit boek een vriend voor  
wil zijn. Het vak van schoolleider 
kan eenzaam zijn – je team en  
je collega’s in de regio zijn  
ongetwijfeld behulpzaam, maar  
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wanneer die er niet zijn, is er de stem van Kees die door de pagina’s heen 
tot je blijft spreken. Vaak in handige opsommingen en analyses, soms ook 
in mooie beeldtaal, bijvoorbeeld door de metafoor van de dubbele bloeds-
omloop te kiezen, waarbij de grote staat voor de schoolorganisatie, het 
leerplan, de projecten en al het andere dagelijkse regelwerk, terwijl de 
kleine bloedsomloop – je persoonlijke zoektocht naar waarde, betekenis, 
schoonheid – zorgt voor verse levenskracht: 

  “Zonder de kleine bloedsomloop waarin nieuwe zuurstof wordt  
opgedaan, zou het lichaam afsterven. Zonder zingeving gaat het niet” 
(p. 589).

Of deze, als Both schrijft over de waarde van voelen als een vorm van  
kennis opdoen: 

  “Sommige dingen kun je het beste leren kennen door ze lief te hebben, 
ze met liefde te benaderen. Misschien geldt dat trouwens wel voor de 
meeste kennis” (p. 38).

Vandaar dat de NJPV, ter nagedachtenis aan Kees Both (1942-2021), dit 
boek opnieuw beschikbaar stelt in digitale vorm. Jenaplan 21 als vriend. 
Als partner in je schoolontwikkeling. Als boek waar denken, voelen,  
willen en kunnen in gelijke mate geadresseerd worden. Voor de kinderen 
in je school. Voor jullie als stamgroepleider, schoolleider, ib’er, team. 

Geert Bors, hoofdredacteur Mensenkinderen
Maart 2022
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