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 Op 6 januari kwamen mijn lief en ik voor het eerst in 

jaren terecht op de site van CNN, waar we live het politie-

cordon rondom het Amerikaanse Capitool zagen breken. 

Een angstaanjagend gezicht. Niet alleen liepen woeste 

hordes het symbool van de Amerikaanse democratie 

letterlijk onder de voet, maar er ontvouwde zich ook een 

rechtstreekse aanval op volksvertegenwoordigers 

van vlees en bloed, die daar binnen bezig waren 

met de formele bekrachtiging van de ver-

kiezingsuitslag.

 

Van de Amerikaanse historicus Timothy 

Snyder verscheen een paar weken later 

het artikel ‘De hogepriester van de grote 

leugen’ in de Groene Amsterdammer. 

Over Trump, dus. En over hoe het grond-

wettelijk ingebouwde systeem van checks 

and balances bijna bezweek onder het 

geweld van Trumps handelen. Snyder 

komt al snel terecht bij burgerschap en 

bij de grote groepen Amerikanen die zich 

lieten overtuigen door Trumps maatschap-

pij-ondermijnende leugens.

 

Hij schrijft: “Mensen geloofden hem, wat helemaal niet 

zo verwonderlijk is. Er is een enorme hoeveelheid werk 

voor nodig om burgers zó op te voeden dat zij in staat zijn 

weerstand te bieden aan de krachtige aantrekkingskracht 

van het geloven in wat ze al geloven, of wat anderen om 

hen heen geloven, of wat hun eerdere keuzes zin zou 

geven.”

 

Die passage deelde ik met Sabine Wassenberg, in een 

gesprek over haar column. Tja, wie kan die enorme berg 

Inhoud

verzetten? Politici. De media. Politie en justitie – allemaal 

partijen die zich integer behoren te gedragen, als het gaat 

om het ondersteunen van de democratische rechtstaat. 

Maar het begint bij onze jongsten, op school. Sabine 

schetst het dilemma scherp: hoe maken wij de kritische, 

zelfbewuste burger in onze kinderen wakker, zonder dat 

we moralistisch sturend zijn? Haar antwoord: door 

filosofische vragen te stellen. “Bij het filosoferen 

maak je van iedere vraag een democratisch 

proces.”

 

In dit nummer ondersteunen we die 

burgerschapsvorming ook met andere 

vormen. We gaan te rade bij de Pool-

se weeshuisdirecteur Janusz Korczak 

en zijn kinderrechtbank. Bij Célestin 

Freinet en hoe hij zijn schoolkrant en de 

schoolcorrespondentie zag als het leren 

kennen van de (internationale) ander.

 

Tijdens het maakproces werden we 

opgeschrikt door de dood van Ad Boes. 

Binnen enkele dagen schreven velen een 

dankbetuiging aan Ad en zijn grote bijdrage aan 

het Jenaplan. Wat opviel: het waren allemaal mannen. 

Inmiddels zijn allang niet meer alle invloedrijke jenaplan- 

en burgerschapsbouwers man: we hebben in dit nummer 

een reportage over de klassenvergadering in de stam-

groep van Maud Peeters. En we spraken jeugdburgemees-

ter Anne Letink (10). Haar devies: “Je moet niet alleen aan 

jezelf denken. Ik wil meer kinderen horen en weten wat 

zíj graag zouden willen.”

 

Geert Bors, hoofdredacteur Mensenkinderen

Burgerschap
Burgerschapsvorming heeft een van-
zelfsprekende plek in het Jenaplan. 
Neem uit onze twintig basisprincipes 
nummer 8: ‘Mensen moeten werken 
aan een samenleving waarin recht-
vaardig, vreedzaam en constructief 
met verschillen en veranderingen 
wordt omgegaan.’ Uit dit principe – 
maar eigenlijk zijn ze bijna allemaal 
te citeren – spreekt de intentie onze 
kinderen op te voeden tot kritische, 
empathische deelnemers aan hun 
wereld. Om daar te komen kan ons 
onderwijs mooie werkvormen en 
aanvullende visies lenen van pedago-
gen als Korczak en Freinet.
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ving waarvan Petersen al zegt dat 

die op de eerste plaats komt, en het 

schoolonderwijs op de tweede, dat 

eigenlijk het gehele burgerschapson-

derwijs omvat. Ergens in dat geheel 

hebben zich ook papieren tijgers aan 

de schoolwerkelijkheid opgedrongen, 

zoals sociale veiligheidsvragenlijsten 

en pestprotocollen.

 

We hebben straks een (burger)schap 

vol met ordners met protocollen en 

beschrijvingen die allemaal kunstma-

tig zijn. Het gaat gewoon over voor- 

en samenleven, over de houding 

van de stamgroepleider die dit alles 

met het team voorleeft in je school-

cultuur in je eigen schoolgebouw. 

Bladerend in mijn exemplaar van Het 

kleine jenaplan vond ik deze passage: 

‘Opvoeden is niet de som van door 

mensen bedachte en toegepaste 

maatregelen der opvoedingskunst, 

maar díe functie waarvan de hele 

werkelijkheid doortrokken is en die 

dat volbrengt, wat wij bij de mens de 

vergeestelijking, de humanisering, zijn 

persoonlijk leven, zijn persoonlijkheid 

noemen.’

 

Misschien moeten we dat gewoon in 

alle ordners zetten en blij zijn dat veel 

ouders hun eigen mening al zo goed 

kunnen verwoorden.

Redacteur Kees Groos is stam-

groepleider en adjunct-directeur in 

Boxmeer. Zijn school bleef maandag 

8 februari toch dicht. 
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De laag sneeuw breidt zich momen-

teel uit tot een hoogte van op som-

mige plekken wel dertig centimeter, 

opgestoven sneeuwduinen niet 

meegeteld. Tijdens het typen vraag 

ik me af hoe ik de eerste dag na lock-

down numero twee vanuit Nijmegen 

naar school moet komen in Boxmeer. 

Hadden we dit eerder geweten, dan 

hadden we de voorjaarsvakantie vast 

aan de lockdown geplakt.

 

Maar we gaan morgen weer open, 

zoals het er nu voorstaat. En naast 

mijn pragmatische sneeuwmening 

heeft deze opening nogal wat meer 

meningen losgemaakt. Op straat, 

waar een buurman me er vanmid-

dag naar vroeg. In de groepsapp van 

het team. Op radio en tv, na nieuwe 

adviezen van Rijkswaterstaat. We vin-

den veel. We bezien de wereld vanuit 

vele perspectieven. Niet alleen als 

het gaat over sneeuw, maar over elk 

onderwerp. En zo ongeveer iedereen 

laat zijn mening klinken, of je ergens 

nou wel of geen verstand van hebt. 

Van die laatste soort blijken er maar 

bijzonder weinig, vindt iedereen zelf.

 

Al die meningen over al die onderwer-

pen komen samen op de basisschool. 

Kees opent

Veel sneeuw ligt er, op de avond dat Kees Groos begint te 

schrijven. Precies op de dag voor de scholen weer opengaan 

na de tweede lockdown. Kun je dan wel open? Hoe beslis je 

daarover? Meningen zijn er genoeg – soms lastige, soms haaks 

op elkaar staande. Intussen is op Kees’ school alles gericht om 

de kinderen te laten oefenen met een burgerschapsvaardigheid 

als het vormen van een eigen mening.

Sneeuwjacht, 
schoolvisies  
en samenleven
Kees Groos

De pestprotocollen 
staan bij ons op 

het (burger)schap. 
Samenleven leven we 

voor.

Daar tref je ouders met allerlei 

beroepen, opleidingsniveaus en ach-

tergronden bij elkaar – op het school-

plein tref je de samenleving in zijn 

omvattendste vorm. En al deze men-

sen staan hun dierbaarste bezit vijf 

dagen per week aan ons af. Logisch 

dat je dan een mening hebt. Een jena-

planschool is een soort concentratie-

punt van meningen en daar moeten 

we vervolgens een weg in vinden. 

We vinden het soms lastig om met 

die meningen om te gaan, vooral als 

ze haaks staan op wat wij als school 

vinden. Soms worden ouders dan 

zelfs als lastig ervaren, maar het is 

dan vooral vaak ingewikkeld.

 

Intussen vinden we eigen meningen 

op school wel erg belangrijk: we heb-

ben een kindercommissie, groepsver-

gaderingen en onze gouden regels 

geven aan dat je een eigen mening 

mag hebben en de ander ook. Dit 

komt regelmatig in kringgesprekken 

terug, waarbij kinderen naar elkaar 

leren luisteren en reageren. Onze 

wo-thema’s gaan vaak over maat-

schappelijk gerelateerde onderwer-

pen, zoals nu met de verkiezingen. 

We nemen kunst en creativiteit mee 

in die thema’s. In vieringen leren 

kinderen elkaars inbreng respecteren 

en waarderen. Achter alle verhalen 

die we vertellen gaan diversiteit van 

mensen, culturen en taalgebruik 

schuil. We streven er iedere dag 

weer naar om kinderen met een kri-

tische, open blik de maatschappij in 

te sturen. Dat is wat ze leren in onze 

schoolsamenleving.

 

Burgerschap is niet in een vak te 

vatten. Het is onze schoolsamenle-
Illustratie: Stijn Ruijzenaars
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Een gesprek over burgerschap in 

jouw jenaplanopleiding leidde je naar 

de Klasse!box uit het freinetonder-

wijs. Hoe kwam dat zo?

“Klopt. In de opleiding van HetKan 

ging het kort over burgerschapsvor-

ming. Dat bleef hangen en ik kwam 

al zoekend terecht bij Levend leren 

en bij hun boeken over burgerschap 

en democratie in de klas. Het leek 

me interessant om daar meer aan 

te doen in mijn stamgroep: een ver-

kenning van je eigen ‘burgerschap’, 

waardoor kinderen zich meer bewust 

worden van hun rol in hun klas, de 

omgeving, de wereld en wat dat bij 

henzelf los zou maken. Dat raakte me 

en ik begon me af te vragen of dan de 

Klasse!box* hét instrument zou zijn of 

dat het ook anders kon.”

 

En?

“Ik ging lezen, me in meerdere theo-

rieën verdiepen, maar ik kwam niet 

echt tot een ander instrument. Toen 

heb ik aan mijn schoolleider voor-

gelegd of ik een klassebox mocht 

aanschaffen en zo kwam die in onze 

school. Ik wilde dat het echt iets van 

de hele stamgroep werd, dus we zijn 

het ding samen gaan onderzoeken: 

wat is het, wat doet het? Wat moeten 

we ermee?”

 

Hoe werkte dat samen onderzoeken?

“We hebben letterlijk samen ‘de 

box unboxed.’ Per onderwerp dat ter 

sprake kwam in de klas vroegen we 

ons af waar het bij zou horen in de 

klassebox? Is het een compliment? 

En een felicitatie – waar hoort die? 

Wanneer gaat een vraag over in een 

idee? En heeft iedere opmerking de 

negatieve bijklank van een klacht? Ik 

maakte er nog geen les van, maar liet 

de klassebox terloops langskomen, 

als zich iets voordeed. Ik hield voor 

mezelf precies bij hoe het zich ont-

wikkelde. Iets later nam ik stevig de 

rol als voorzitter en secretaris: wat 

spreken we af? Hoe nemen we beslui-

ten? Hoe stemmen we? Langzaam 

werkte ik ernaartoe dat de kinderen 

het zelf oppakten, zonder dat ik de 

leiding nam.”

 

Was je zonder dat afstudeerproject 

ook bij thema’s rond burgerschap en 

democratie uitgekomen?

“Het was ook verbonden met mijn 

persoonlijke geschiedenis. Ik had een 

tijdje thuisgezeten met burn-out-

klachten. Ik denk dat ik toen heel 

nadrukkelijk ervaren heb wat een 

gevoel van onveiligheid teweeg kan 

brengen en hoe het kan ingrijpen op 

je hele ‘mens-zijn’. Dat thema was 

voor mij heel aanwezig. Vandaar dat 

ik voor alle kinderen in mijn stam-

‘Burger-zijn 
vraagt om 
een actief 

deelnemen’

Op de Omnibus in Baarlo wilde stamgroepleider Maud Peeters het 
gevoel van veiligheid in haar stamgroep benadrukken – een  

veiligheid die er kan zijn omdat kinderen onderling verbonden zijn. 
Ze stuitte op het thema ‘burgerschap’ en ontdekte dat het freinet-

onderwijs daarvoor een laagdrempelige, maar diep doorwerkende 
vorm voor gevonden had: de Klasse!box: “Ik heb met de kinderen 

ervaren wat samenleven is en wat het doet met ons.”

Interview stamgroepleider 
Maud Peeters

Geert Bors

De Klasse!box: 
oefenen met democratie

“Democratie gaat niet vanzelf, dat moet je leren”, schrijft de 

freinetsite Levend Leren: “Niet door abstracte verhalen maar al 

doende, werkendeweg.” Met enkele scholen werd daarom de 

Klasse!box ontwikkeld, een brandweerautorood kistje, waarop 

kinderen complimenten, vragen en opmerkingen kunnen beves-

tigen. Ook opvallend: het kluisje met slot waarin het geld dat 

de klas beheert bewaard wordt. Tijdens de klassenvergadering 

wordt de Klasse!box een laagdrempelig, maar to-the-point 

leermiddel om de kring te verdiepen tot echte oefeningen in 

burgerschap, democratische principes en samenleven. Bij de 

fysieke box horen onder andere het boek ‘Mee eens!’, dat uitleg 

en voorbeelden geeft, een kasboekje en een notitieboekje.

7Mensenkinderen
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groep wilde dat er een sociale, psy-

chologische veiligheid voelbaar was, 

doordat je sterke relaties met elkaar 

hebt. Als je samen die sfeer hebt 

neergezet, kan ook een schuchter 

kind zich uitspreken.”

 

Met jouw nadruk op het relationele 

had je ook je meesterstuk kunnen 

baseren op bijvoorbeeld pestgedrag. 

Je koos met burgerschap voor iets 

overstijgends.

“Ja, het komt door mijn geschiedenis, 

mijn karakter, door waar ik voor sta: 

ik luister graag naar de ander. Maar 

ook door de sociale, politieke actua-

liteit. Ik vind het ook heel erg passen 

bij Jenaplan. Ik zeg niet dat ‘burger-

schap’ de samenvatting van Jenaplan 

in één woord is, maar het meandert 

door veel jenaplanessenties en kern-

waarden. Kijkend vanuit burgerschap 

raken veel essenties, kernwaarden, 

basisprincipes met elkaar verknoopt. 

Daarbij: als je bouwt aan een cultuur 

van burgerschap, van luisteren, van 

het samen doen, dan is er eigenlijk 

geen plaats meer voor disrespectvol 

gedrag als pesten.”

 

Hoe moet ik burgerschap dan precies 

verstaan? Hoe vat jij het op?

“Burgerschap is voor mij deel uit-

maken van een gemeenschap, in dit 

geval een stamgroep. In de midden-

bouw is dat vaak al genoeg, maar in 

de bovenbouw zou ik het ook breder 

maken door de omgeving erbij te 

halen. En dat ‘deel uitmaken’ vraagt 

om een actieve bijdrage. Je zit niet 

alleen in de kring, maar je doet echt 

mee. Je luistert, overweegt, denkt na. 

Ik spoor kinderen aan elkaar actief te 

willen begrijpen en door te vragen: 

waarom denk jij dit? Hoe zie jij de 

oplossing? Wat in dit conflict zit bij 

jou en wat bij de ander?”

 

Was je groep al gewend met elkaar 

van gedachten te wisselen?

“We deden wel vergaderingen, maar 

als ik merkte dat een vergaderkring 

niet goed uitkwam, schoof ik hem zo 

door naar later. Door de klassebox zijn 

vergaderingen veel essentiëler gewor-

den. Kinderen komen me nu vragen 

wanneer we stamgroepvergadering 

hebben en suggereren regelmatig 

dat het beter wat eerder in de week 

kan, omdat ‘er wat punten zijn die 

het best vóór donderdag besproken 

kunnen worden’. Het leeft, ook in het 

team.”

 

Heb je een voorbeeld van hoe dat 

actief deelnemen en die democrati-

sche waarden werken in jouw stam-

groep?

“Ja, mijn meesterstuk staat er vol van. 

Een mooi moment was toen Tijn, als 

voorzitter, een groen briefje voorlas. 

Dat zijn de vragen of ideeën. De vra-

gensteller vroeg zich af of het geen 

goed plan was om voor een jarige zélf 

iets te knutselen. ‘Ik vind het leuk om 

te knutselen, maar ook om iets zelf-

gemaakts te krijgen’, lichtte de indie-

ner toe. De stamgroep vond het ook 

een fijn plan, maar ja: om nou voor 

iedere jarige allemaal iets te maken… 

Iemand opperde dat als er een jarige 

in je tafelgroep was, dat je dan iets als 

tafelgroep maakte. ‘Ja, en dan vraag 

je van tevoren aan de jarige waar die 

van houdt’, was een aanvullend idee. 

‘Of…’, zo ging een derde weer een 

andere denkrichting in: ‘de jongens 

maken iets voor de jongens en de 

meisjes voor de meisjes!’ Het kwam 

in stemming en het tafelgroepidee 

kwam erdoor. Zelfs kwamen er oplos-

singen voor als je periodiek wisselt 

van tafelgroep. En nu, anderhalf jaar 

later, is degene die het voorstelde de 

groep al uit, maar onze verjaarsknut-

seltraditie is er nog steeds. Ik merkte 

dat onze ib’er en schoolleider het ook 

een leuk idee vonden voor de andere 

stamgroepen. Maar dan spreekt in 

mij toch de klassendemocratie die 

ontstaan is rond de box: ik kán het 

niet gaan voorschrijven voor andere 

groepen. Het is vanuit de kinderen 

zélf gekomen en moet ook in andere 

groepen gedragen worden vanuit hun 

wil, hun initiatief.”

Is er wel eens niks te delen?

“Vanaf dat de kinderen het zelf doen, 

hebben we geen moment gehad 

dat er geen onderwerpen waren die 

besproken moesten worden. Nieuwe 

jongsten komen nog wel eens met 

een probleem bij mij, maar dan stuur 

ik hen door naar de klassebox: daar 

past jouw vraag en daar komen we 

erop terug. Regelmatig wijzen middel-

sten en oudsten hun jongere groeps-

genoten daar ook op, en helpen zelfs 

mee met het schrijven.”

 

Je hebt het over de jongsten. Doet 

iedereen mee?

“Ja. Je hebt natuurlijk kat-uit-de-

boom-kijkerige kinderen – niet eens 

perse jongste kinderen. Ook die  

denken op een gegeven moment: ‘nu 

moet ik wel reageren, want anders 

telt mijn stem niet mee’. Of ‘ik vind 

dit onderwerp zo belangrijk dat ik iets 

wil zeggen.’ Ik kan kinderen aanwijzen 

die echt sterker in hun schoenen zijn 

komen te staan. Dat ligt ook aan de 

veiligheid die je als stamgroepleider 

schept. Pedagogische tact komt er om 

de hoek kijken. In mijn groep schrijft 

bijvoorbeeld ook iedereen zijn naam 

bij een blaadje, zelfs als je een klacht 

of opmerking hebt die negatief zou 

kunnen zijn: in onze sfeer kan en 

durft iedereen dat. En participeren is 

niet alleen iets van de stamgroepver-

gadering, maar van de hele dag. Er 

zijn veel minder ‘gedoedingetjes’ van 

een kind dat ergens mee thuis komt 

en een ouder die mij dan mailt. Dat 

is dan meestal al ondervangen in de 

klas. Sterker nog, er zijn kinderen die 

met hun gezin thuis ook een klasse-

box gemaakt hebben en zo vergade-

ren. Bij ouders leeft het ook: die zeg-

gen dan: ‘Ik kan dit wel voor je gaan 

oplossen, maar dat kun je zelf ook in 

de stamgroepvergadering.’”

 

Hoe ver moet je als stamgroepleider 

zijn om de klassebox zo te kunnen 

gebruiken?

“Mijn burn-out heeft me wel wat 

veranderd. Ik houd ook van pionieren, 

van proberen en kijken of iets werkt. 

Op een gegeven moment moet je 

durven loslaten. Ik kon dat op basis 

van het vertrouwen dat ik in mijn 

groep had. En ik ben natuurlijk best 

veel aan het begeleiden geweest, 

zeker de eerste paar maanden, voor-

dat de kinderen hun rol als voorzit-

ter, penningmeester, maar ook als 

actieve deelnemer zelf opnamen. Ik 

‘modelde’, ik deed het voor. Dat is een 

investering die je ervoor over moet 

hebben. En dan: laat het los, laat het 

gaan. Af en toe duw ik het gesprek 

een beetje een richting op, als ik 

denk dat de groep er niet helemaal 

uitkomt. Dan stel ik een prikkelende 

vraag, waardoor het denken wat ver-

breed wordt. Je ziet letterlijk de her-

sens kraken.”

 

Maud heeft haar groep zien groeien: 

“Ze kijken niet meer alleen naar zich-

zelf, maar ook naar de stamgroep als 

gemeenschap.” Ze leest dat af aan 

de aandacht, het meedenken met 

anderen en aan de oplossingen die 

er opkomen, als je samen nadenkt. 

Doordat kinderen zich inleven in 

groepsgenoten, is er ook meer waar-

dering en respect gekomen voor 

andere meningen. “Ze zijn nieuwsgie-

riger naar elkaar, naar de ander in het 

algemeen – ook in de grotere samen-

leving.” En eigenlijk groeit de hele 

school: tot in de onderbouw wordt er 

gewerkt met de klassebox.

 

Op www.njpv.nl, onder ‘media’ zijn 

meerdere meesterstukken te vin-

den waarin burgerschapsvorming 

geadresseerd wordt. Die van Maud 

staat er ook tussen, vol theoretische 

achtergrond, haar specifieke aanpak 

en voorbeelden.

* Klasse!box is officiële naam van het 

freinetgereedschap. Voor de lees-

baarheid hanteren we in dit artikel de 

spelling ‘klassebox’.

We hebben letterlijk 
samen de Klasse!Box 
unboxed

De kinderen zijn 
nieuwsgieriger naar 
elkaar, naar de ander 
in het algemeen
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burgerschap aanhangen: wat is het 

goede doel van dit jaar? Om welke 

mensen gaat het? Hoe werkt kan-

senongelijkheid en wat kun je ertegen 

doen? Je bent zo bij wereldoriëntatie, 

bij de relatie tot jezelf, de ander en 

de wereld. Je leert vaardigheden en 

levenshoudingen verkennen: hoe is 

het om open voor verschillen, nieuws-

gierig naar de ander te kijken?”

Danielle kent de praktijk van Maud 

Peeters (p. 6-9) en ziet hoe ze heeft 

gezorgd voor een samenbindende, 

participerende sfeer in haar groep. 

“Het zit ook in Maud als persoon. 

Haar enthousiasme maakt het 

groter dan haar groep, haar bouw. 

Het spreekt inmiddels voor de hele 

school.”

Niet iedereen is een Maud en dat 

hoeft ook niet: “Het motto van dit 

burgerschapsproject is niet voor 

niets ‘Bouw je eigen verhaal’”, stelt 

Danielle. “De essentie van de wet is: 

ben je bewust van je burgerschapsop-

dracht. Wil je het doen slagen, dan 

is het vooral van belang dat je als 

schoolteam een open en veerkrach-

tige cultuur hebt – en daar hebben 

scholen in deze coronatijd al heel wat 

van aan de dag gelegd! Vertrouwen 

ook. In jezelf, je team, je kinderen. 

En gun het proces de ruimte. Fouten 

maken mag, als je het maar open met 

elkaar kunt oppakken.”

deren goed beslagen ten ijs te laten 

komen wat betreft rekenen, taal en 

begrijpend lezen; anderzijds om zich 

de vraag te stellen: hoe kunnen we 

kinderen uitnodigen een goed bur-

ger te willen zijn in de Nederlandse 

samenleving? Dat is zéker een peda-

gogische opdracht, die aansluit bij 

Gert Biesta’s pleidooi voor een opvoe-

ding tot volwassenheid.”

“De vorige wet werd als weinig 

samenhangend ervaren”, gaat 

Danielle verder: “En dat zie ik ook 

terug in scholen. Er worden activi-

teiten ontplooid rondom een vaag 

omlijnd idee van burgerschap, maar 

de vraag waar die activiteiten toe lei-

den is zelden helder. De gelegenheid 

die de nieuwe wet scholen nu biedt is 

om te beginnen vanuit een gedragen 

schoolvisie: hoe zien wij burgerschap? 

Wat willen wij dat onze kinderen na 

groep 8 weten over de samenleving 

en hoe ze zich verhouden als deelne-

mers daaraan?”

Als voorbeeld noemt ze de jaarlijkse 

Kinderpostzegelactie. Veel scholen 

doen daaraan mee, maar dan een 

beetje routineus. Voor veel kinderen 

wordt het daarmee vooral een com-

petitie wie er de meeste verkoopt. 

“Als ik op scholen kom en zie dat er 

jaarlijks wordt meegedaan, is dat een 

mooie start. Je kunt daar meteen 

In onze redactievergadering over ‘bur-

gerschap’ ontstond even een zeker 

chagrijn: wat wordt er nu over onze 

schutting gegooid? Wil de politiek ons 

vertellen hoe wij onze ‘school waar je 

leert samenleven’ moeten inrichten? 

Maar doorpratend kwam een van de 

redacteuren tot de slotsom: “Eigenlijk 

geven ze ons de opdracht om opvoe-

ding nadrukkelijker te agenderen op 

school, en daarmee is het een aan-

sporing om pedagogischer te zijn in 

onze taakopvatting.”

Precies die attitude is wat Danielle 

Andrien waardeert in het jenaplanon-

derwijs. Danielle – een van vier offici-

ele ambassadeurs ‘burgerschap’ voor 

de PO-Raad i.s.m. met Veiligheid en 

School – is ook interim schoolleider 

en kent het Jenaplan goed. Ze onder-

schrijft de conclusie van de redacteur: 

“Het onderwijs heeft wettelijk twee 

grote opdrachten: enerzijds om kin-

De wet is eigenlijk 
een aansporing 
om ‘opvoeding’ 
nadrukkelijker te 
agenderen

Concreet wil de overheid dat iedere 

school actief aan de slag gaat met het 

bijbrengen van kennis over de Grond-

wet en democratische waarden ener-

zijds; en anderzijds met een actief 

oefenen op school, met je kinderen, 

van sociale en maatschappelijke com-

petenties. Het gaat niet zozeer om 

wat juridisch een burger is, maar om 

kennis van en oefenen met wat het 

betekent om je als burger te mani-

festeren, mee te doen, in de samen-

leving. Daarnaast moet iedere school 

ervoor zorgen dat haar schoolcultuur 

past bij die democratische waarden: 

vanuit een inzicht in je ‘why’ dien je 

een eigen visie te formuleren op bur-

gerschap(sonderwijs) en van daaruit 

een samenhangend programma te 

ontwikkelen voor je kinderen. De 

vernieuwde wet treedt in werking op 

1 augustus 2021. /GB

De nieuwe wet: 

wat je moet weten
De nieuwe wet: wat je moet weten

Mede ingegeven door de moorden op 

Pim Fortuyn en Theo van Gogh trad 

er in 2006 een wet in werking waar-

mee scholen verplicht werden om 

actief burgerschap en sociale integra-

tie te stimuleren. Sindsdien moeten 

scholen een burgerschapsparagraaf 

opnemen in hun beleidsplannen en is 

er een ‘inspanningsverplichting’ voor 

het aanbieden van burgerschaps-

lessen. Die wet kwam er destijds 

om twee redenen: de toenemende 

individualisering en het toegenomen 

percentage van mensen met een niet 

autochtone achtergrond.

Sinds 2017 wordt er gesproken over 

een juridische aanscherping om 

een zekere vrijblijvendheid die in 

de oorspronkelijke wet zat, weg te 

halen. De nieuwe wettekst – voluit: 
herziening van de burgerschapsop-
dracht voor het funderend onderwijs 
– luidt:

  

‘Bouw je eigen 
verhaal’

Zwarte Piet, Black Lives 

Matter, Charlie Hebdo, 

vaccinatietwijfels… 

Veel scholen hebben 

het er liever niet over. 

Maar het hoort wel bij 

burgerschapsvorming, 

stelt Danielle Andrien. 

Als ambassadeur voor de 

PO-Raad helpt ze scholen 

vorm te geven aan hun 

visie op burgerschap.

Burgerschapsambassadeur Danielle Andrien:

1 2

10

Geert Bors

Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doel-

gerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder 

geval herkenbaar richt op:

a  het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van 

de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de 

universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, 

en het handelen naar deze basiswaarden op school

b  het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die 

de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan 

de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving; en

c  het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in gods-

dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, 

handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke geval-

len gelijk behandeld worden.

 

Het bevoegd gezag draagt zorg 

voor een schoolcultuur die in 

overeenstemming is met de 

waarden, bedoeld in het eerste 

lid, onderdeel a, creëert een 

omgeving waarin leerlingen 

worden gestimuleerd actief te 

oefenen met de omgang met 

en het handelen naar deze 

waarden en draagt voorts zorg 

voor een omgeving waarin 

leerlingen en personeel zich 

veilig en geaccepteerd weten, 

ongeacht de in het derde lid, 

onder c, genoemde verschillen.
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een hot item, het is zelfs een ver-

plicht onderdeel van het curriculum. 

Dat is niet nieuw, want Korczak 

constateerde al dat “de staat staatsge-

richte vaderlandsliefde eist”. De onder-

wijsinspectie moet controleren of de 

school hier voldoende aan doet. Nog 

niet zo lang geleden werd er zelfs 

een islamitische basisschool gestraft 

omdat er te weinig werd gedaan aan 

‘burgerschapsvorming’. Wat hieruit 

spreekt is dat je als kind in de ogen 

van de wetgever nog geen burger 

bent, je moet ertoe gevormd worden.

Tegen een dergelijke optiek verzet 

Korczak zich heftig. Dat betekent 

namelijk dat we kinderen voorlo-

pig nog niet serieus nemen: totdat 

kinderen hun vorming tot burger 

hebben afgerond, bepalen wij vol-

wassenen hier de regels. Wij gaan je 

opvoeden hoe je je als burger in onze 

samenleving moet gedragen. En de 

staat wacht, net als de economie en 

de politiek wacht.

Socialiseren is er dan niet op gericht 

om het kind te helpen zijn eigen 

plaats te vinden in deze wereld en te 

ontdekken hoe hij met zijn talenten 

daar een bijdrage aan kan leveren, 

maar het in te passen in het format 

van de samenleving. In de geschie-

denis zijn diverse extreme voorbeel-

den te vinden: de Hitlerjugend, de 

Komsomol in de Sovjet-Unie, het 

regiem in Engelse kostscholen. Het 

hoofddoel van een dergelijke opvoe-

ding is gehoorzaamheid, discipline 

en follow the leader. Er zijn helaas nog 

heel wat landen waar het onderwijs 

ook nu nog voor dit doel misbruikt 

wordt. Opvoeding en onderwijs zijn 

daar in de eerste plaats gericht op 

instandhouding van de heersende 

maatschappij. Jouw individuele ont-

wikkeling is alleen van waarde als die 

ten dienste staat van dat doel.

Ontwikkelen of inwikkelen?
Het gevaar is dat we ‘burgerschaps-

vorming’ in ons onderwijs ook op 

deze manier invullen. We gaan je 

leren wat je nodig hebt voor later, en 

de staat stelt de kaders voor wat dat 

vraagt aan kennis, vaardigheden en 

attitudes. In onze tijd doen we dat 

weliswaar schijnbaar wat kindvrien-

delijker dan een eeuw geleden toen 

Petersen, Freinet en Korczak zich 

verzetten tegen wat toen gebruikelijk 

was. In onze tijd maken we de leer-

stof zoveel mogelijk betekenisvol, 

sluiten we aan bij de belevingswereld 

van het kind. Maar je moet als kind 

wel in de standaard passen en anders 

passend gemaakt worden. Passend 

onderwijs mislukt omdat we eigenlijk 

willen dat jíj je gaat aanpassen. We 

helpen je niet jezelf te ontwikkelen, 

maar wikkelen je in in het format van 

onze samenleving. In mijn ogen slaan 

we hiermee de plank behoorlijk mis.

Gelukkig is het niet zo zwart-wit 

en zijn er veel leraren die wel oog 

hebben voor het eigene van ieder 

kind, maar ook zij zijn deel van een 

systeem dat soms andere eisen stelt. 

De Poolse kinderarts en weeshuisdirecteur 
Janusz Korczak was een tijdgenoot van Peter 

Petersen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een 
grote gevoeligheid voor het kind als volwaardig 
mens. Zijn rechten van het kind, de schoolkrant 

en de kinderrechtbank in zijn weeshuis wijzen op 
de democratische principes die hij huldigde. Wie 
zoekt naar burgerschap en (reform)pedagogiek, 

vindt in Korczak een rijke bron.

Het werk van Janusz Korczak (1878-1942) blijft vooruitstrevend

 
De Poolse kinderarts en weeshuisdirecteur Janusz Korczak was een tijdgenoot 

van Peter Petersen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een grote gevoeligheid 

voor het kind als volwaardig mens. Zijn rechten van het kind, de schoolkrant 

en de kinderrechtbank in zijn weeshuis wijzen op de democratische principes 

die hij huldigde. Wie zoekt naar burgerschap en (reform)pedagogiek, vindt in 

Korczak een rijke bron.

voorlopig nog niet bij... Wat bedoelt 

men daar toch mee? Wij kinderen: leven 

wij dan niet, voelen wij dan niet, lijden 

wij dan niet net als volwassenen? En de 

kinderjaren: zijn die dan geen deel van 

het echte leven, gewoon van iedereen? 

Waarom willen ze ons laten wachten, en 

waarop?” (Korczak 2007 p. 171)

 

“Kinderen zijn toch zeker nodig op deze 

wereld, en wel precies zoals zij zijn.” 

(Korczak, 2007, p. 41)

 

Dit zijn enkele citaten van Janusz 

Korczak (1878 - 1942), de Joods-

Poolse pedagoog uit de vorige eeuw, 

één van de belangrijkste grondleg-

gers van de rechten van het kind. 

Hij was kinderarts en richtte in 1912 

een weeshuis op in Warschau waar 

hij zijn idealen om kinderen tot hun 

recht te laten komen vormgaf. Dat 

ging niet zonder slag of stoot, maar 

al doende ontwikkelde hij zijn prakti-

sche pedagogiek.

De manier waarop hij te werk ging en 

kinderen een wezenlijke rol gaf, zou-

den wij in onze tijd de ultieme vorm 

van burgerschapsopvoeding kunnen 

noemen. Hij liet kinderen op vrijwel 

alle terreinen participeren, en er 

was zelfs een kinderrechtbank in het 

weeshuis. In Korczaks weeshuis en 

school was er een heldere structuur 

met allerlei vormen van democratie. 

Kinderen werden volledig serieus 

genomen en met respect behandeld, 

niet om hen voor te bereiden op hun 

volwassen rol als burger, maar omdat 

zij al burger zijn en recht hebben op 

respect voor wie zij zijn, en recht 

hebben op de dag van vandaag.

 

Burgerschap: hot, maar niet nieuw
In onze tijd is burgerschapsvorming 

Kinderen zijn 
al burger

Arie de Bruin

Totdat kinderen 
hun vorming tot 
burger hebben 

afgerond, bepalen 
wij volwassenen 
de regels? Tegen 
die optiek verzet 

Korczak zich heftig!

“Het kind is al een inwoner, een burger en 

reeds een mens. Het zal het niet pas wor-

den, het is er al een. Een kind heeft al een 

lange geschiedenis, eigen herinneringen 

en gedachtenissen. De kinderjaren – dat 

is een reëel leven, niet een voorbereiding.” 

(Korczak, 2007 p. 136)

“Opvoeder, de maatschappij heeft jou 

een kleine wildebras gegeven, die je moet 

temmen, netjes moet opvoeden, plooi-

baar moet maken – en wacht. De staat 

wacht, de kerk en de toekomstige brood-

heer wachten. Zij stellen eisen en kijken 

oplettend toe. De staat eist staatsgerichte 

vaderlandsliefde, de kerk een onwrikbaar 

geloof, de werkgever eerlijkheid en allen 

verlangen middelmatigheid en onderda-

nigheid. Een kind dat te sterk is wordt 

gebroken, een kind dat zich verzet wordt 

soms omgekocht, de weg van een kind dat 

arm is wordt altijd versperd. Door wie? 

Door niemand, door het leven…”   (Korczak 

2012 p. 99 - 100)

 

“Kinderen zijn toekomstige mensen, zegt 

men. Ze zijn pas in wording, ze bestaan 

eigenlijk nog niet helemaal, ze horen er 
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boodschappen. Wat Korczak deed in 

zijn weeshuis in Warschau hoeft niet 

uniek te blijven; we zullen versteld 

staan van de capaciteiten van kinde-

ren en van wat zij allemaal in korte 

tijd leren als zij het nodig hebben 

om hun echte taken in het leven uit 

te voeren. En als kinderen dit in de 

gemeenschap van de school iedere 

dag ervaren, zullen zij ook later als 

volwaardig burger functioneren.

Arie de Bruin heeft gewerkt in alle 

geledingen van het onderwijs – van 

leerkracht tot schoolleider, van docent 

pedagogiek tot bestuurder. In al die 

functies bleef hij ook lesgeven. Arie is 

de auteur van de bundel ‘Het nieuwe 

normaal’ (zie MK171) en is de voor- 

zitter van de Janusz Korczakstichting.

  

Het wordt nog op dezelfde dag inge-

schreven bij de burgerlijke stand. Je 

hoeft hem dus niet meer te vormen 

tot burger, dat is hij al.

Kinderen zijn al mens, zij hoeven 

geen mens te worden. En je hoeft 

niet te wachten tot dat vermaledijde 

‘later’, voor je een keer serieus geno-

men gaat worden. In het weeshuis 

liet Korczak zien hoe je dat doet: 

kinderen als burgers serieus nemen. 

Een democratische samenleving 

waar regels en wetten zijn, die je ook 

samen kunt vaststellen, waar een 

rechtbank is, waar een vrije pers is, 

waar je zo nu en dan behoorlijk op 

je bek kunt gaan, waar je allemaal je 

verantwoordelijkheid moet nemen, 

waar het ook wel eens mis gaat.

In het weeshuis van Korczak hadden 

kinderen een volwaardige plaats: met 

rechten en verantwoordelijkheden 

en plichten. Er was een kinderparle-

ment, er was een kinderrechtbank, 

er was een postbus waarin je als 

kind je vragen en opmerkingen kon 

doorgeven. En Korczak en de andere 

begeleiders verplichtten zich om elk 

kind binnen een week persoonlijk 

antwoord te geven!

Alle kinderen hadden ook taken, als 

schoonmaker, tuinman, keukenper-

soneel. Oudere kinderen waren men-

tor van jonge kinderen, ze hielpen bij 

huiswerk, ze lazen voor, ze organi-

seerden de bibliotheek, ze maakten 

schilderijen voor de aankleding van 

de kamers en organiseerden spel- 

en theateravonden, zij gaven een 

kinderkrant uit. Natuurlijk speelden 

ook volwassenen een rol, maar niet 

perse als leidinggevenden, eerder als 

begeleidende partner. Was dit dan 

geen kinderarbeid? Nee, want van 

uitbuiting was geen sprake! Maar het 

voor later, maar het heeft alles te 

maken met een van de fundamen-

tele rechten van het kind die Korczak 

formuleerde: het recht van het kind 

op de dag van vandaag. Vandaag ben 

je burger, vandaag word je serieus 

genomen, vandaag wordt ook van jou 

een bijdrage aan onze gemeenschap 

gevraagd, vandaag heb jij rechten en 

plichten.

Stel dat we zouden beginnen om de 

organisatie en het uitvoerend werk op 

al onze scholen voor een groot deel 

samen met de kinderen te realiseren: 

de inrichting, de in- en verkoop van 

materialen, de zorg voor het maga-

zijn, oudere kinderen die ingezet 

worden als mentor voor jongere kin-

deren, de organisatie van feesten, de 

schoonmaak, de boekhouding van het 

budget van de sportdag, de registratie 

van allerlei gegevens, de uitgave van 

de schoolkrant, het regelen van de 

Hoe vind je daarin je weg en kunnen 

kinderen tot hun recht komen?

Misschien kunnen we in dit opzicht 

wel iets leren van Korczak. Zijn kind-

visie (mensvisie) is hierbij leidend.

 

“Het ongeduldig wachten op wat komt, 

vergroot de geringschatting voor wat 

is.” (Korczak 2007, p. 141)

 

“De opvoeder heeft niet de plicht de 

verantwoording voor een verre toekomst 

op zich te nemen, maar hij is wel vol-

ledig verantwoordelijk voor de huidige 

dag. Ik realiseer me dat deze visie een 

misverstand oproept. Men denkt juist 

het omgekeerde, wat naar mijn over-

tuiging onjuist is, ook al is het oprecht 

bedoeld. Hoewel: oprecht? Misschien 

wel: onoprecht. Het is gemakkelijker de 

verantwoording op te schuiven, over te 

hevelen naar een ongrijpbaar morgen, 

dan al vandaag over elk uur rekenschap 

af te leggen. De opvoeder is indirect ook 

voor de toekomst verantwoordelijk, voor 

de samenleving, maar dírect is hij in 

eerste instantie verantwoordelijk voor 

het huidige moment van zijn pupil.” 

(Korczak 2007, p. 124)

 

Rechtvaardige, volwaardige plek
Vanaf het moment dat een kind 

geboren is, is het burger van dit land. 

was wel kinder-werk. Je werd serieus 

genomen en ieder kind ervoer dat 

het nodig was in die gemeenschap: 

zonder jouw inbreng gaat het niet!

En zelfs toen Korczak met zijn kinde-

ren in het getto van Warschau moest 

zien te overleven, deed hij er alles 

aan om samen een rechtvaardige 

plek te creëren in die hel. Letterlijk 

tot in de dood nam hij hen serieus!

 

Maak onderwijs mét de kinderen
Zonder af te willen doen aan alle 

goede dingen die in ons onderwijs 

gebeuren, kunnen we hier toch nog 

een behoorlijke stap maken. Wordt 

het kind werkelijk serieus genomen? 

Wordt de school zelf eigenlijk wel 

serieus genomen in onze samen-

leving? Het kind-zijn wordt veelal 

gezien als een voorbereiding voor 

later, wanneer het leven echt serieus 

wordt. En de school wordt gezien als 

een wereld apart, waar je voorbereid 

wordt op later.

Mijn ogen gingen open toen Korczak 

het volgende schreef: “Maar beste 

opvoeder, als er voor de kind geen 

later is, is dan alles wat je tot nu 

gedaan hebt voor niets geweest? Is 

alles wat je vandaag deed dan zin-

loos?” (Korczak, 1985)

Burgerschapsvorming is niet iets 

14 042021
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De samenleving wacht

Ze noemen het ontwikkeling
maar wikkelen jou in,
proberen je te kneden
vanaf het eerste begin

 
wat zij voor jou bedenken

voor hen het ideaal
ze vormen je met regels,

’t liefst ook nog klassikaal,
 

ze houden alles keurig bij:
doe jij wel goed je best?

Of jij al in hun format past
wordt dagelijks getest.

 
Zij eisen, wachten, letten op

en jij verliest je kracht,
je wordt volledig ingepakt:

de samenleving wacht!

Ieder kind ervoer 
dat het nodig was 

in de gemeenschap: 
zonder jouw 
inbreng gaat 

het niet!

Wordt 
de school zelf 
eigenlijk wel 

serieus genomen 
in onze 

samenleving?
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Remko Fijbes
 

De dag dat 
mijn stamgroep 
erop los sloeg

Op een donderdagmiddag even na schooltijd 
vroeg een collega of ik even naar het 
kantoortje wilde komen voor een bespreking. 
Vreemd, want er stond niets gepland. De 
directeur en een leerkracht van de buurschool 
zaten op mij te wachten en hun gezichten 
stonden ernstig. Zij vertelden een verhaal dat 
mijn planning voor de volgende dag helemaal 
overhoop zou halen.

Opslaan als: juweeltjes

Naast onze school lag een voetbalveld en daaraan grensde 

ook een andere school. De directeur van de buurschool 

stak van wal: gistermiddag, tijdens het buitenspelen 

waren twee groepen kinderen, van de twee scholen, 

elkaar tegengekomen rond het schoolplein en het voetbal-

veld en er was ruzie ontstaan. Een groot aantal kinderen 

van onze school – uit mijn groep, zo liet mijn collega blij-

ken – had de aanval ingezet en had er flink op losgeslagen. 

Tot bloedens toe. Schaafwonden. Kapotte kleren.

De buurschool had natuurlijk boze en verontruste ouders 

op de stoep gekregen: “Met deze ontoelaatbare gebeur-

tenis moet iets gedaan worden!” Het team was zeer ont-

stemd en ging ervan uit dat wij, ik dus, daar consequen-

ties aan zouden willen verbinden. Na hun opmerking dat 

het op jenaplanscholen “sowieso een vrijgevochten bende 

is” en na mijn toezegging er iets mee te doen, vertrokken 

zij weer.

 

Opluchting met een zwart randje
Ik was nogal geschrokken van dit verhaal. Zo kende ik mijn 

stamgroep niet: dat hadden ze zo niet geleerd. Integen-

deel, het was een heel leuke, betrokken en sociale groep. 

De kinderen gingen goed met elkaar om en er waren veel 

vriendschappen. Tuurlijk, er gebeurde wel eens wat, maar 

problemen werden uitgepraat, conflicten opgelost, activi-

teiten en ideeën besproken en georganiseerd. Ik bleef met 

een groot vraagteken zitten.

De volgende ochtend nodigde ik mijn kinderen uit voor een 

‘Belangrijke Bespreking’ in de kring. Na deze kringzitting en 

de daaropvolgende uren voelde ik me een opgeluchte, blije 

en ook wel trotse meester worden. Grotendeels. Want ik 

voelde ook een zwart randje en een dilemma. Wat was er 

nu precies gebeurd op die woensdagmiddag? Ja, ze hadden 

gevochten met die rotjongens van de andere school. En ja, 

ze hadden hun een flink pak slaag gegeven.

Waarom? De aanleiding van de vechtpartij was Mieke 

geweest. Mieke was een heel leuk en vriendelijk meisje; 

haar lange zwarte haar, dat blijk gaf van haar vaders 

Indonesische achtergrond, droeg ze altijd in twee staarten. 

Maar wat helaas het meest in het oog sprong was Miekes 

hazenlip. In de loop der jaren werd Mieke meerdere malen 

geopereerd. Als jongste in een bovenbouwgroep had ze al 

eens een spreekbeurt gegeven over haar schisis, haar eigen 

medische verhaal met foto`s en tekeningen. De stamgroep 

was diep onder de indruk van haar verhaal geweest en 

nog meer toen ze zei: “Na elke operatie word ik een stukje 

mooier”. Ik kan me ook nog een opmerking van een meisje 

uit de kring herinneren: “Maar Mieke, we kennen jou al 

heel lang, ook al als kleutertje, en ik vind jou mijn beste 

vriendin”.

 

Het voorval
Uit de verhalen in de kring begonnen de gebeurtenis-

sen van de middag ervoor zich als een filmpje in mijn 

hoofd af te spelen. Er waren die middag veel kinderen 

op het schoolplein en het voetbalveldje. Omdat het een 

‘open-schoolplein’ is, was het ook na schooltijd toegankelijk 

voor kinderen. Bijna de helft van mijn stamgroep was er. 

Mieke met de hazenlip ook.

Een groepje van vier jongens van de buurschool zag Mieke 

met vriendinnetjes spelen en begon haar uit te schelden en 

te pesten: “Hé, lelijke Chinees met je rare bek”. Ze deden 

haar stemgeluid na en ze werd geduwd. Mieke riep de 

hulp in van haar vriendin en die waarschuwde de andere 

kinderen uit de stamgroep. Een omsingeling. De vier pest-

koppen kregen – na een woordenwisseling – een flink pak 

slaag. Resultaat: een bloedneus, een schaafwond en een 

gescheurd shirt: “Je blijft met je poten van onze Mieke af!”

Kinderen leren om zich later als een goed burger te gedra-

gen, goed te kunnen overleggen, goed te kunnen commu-

niceren, om rekening met elkaar te houden en mensen te 

accepteren zoals ze zijn. Heel veel momenten in de stam-

groep hebben raakvlakken met deze karakteristieken van 

burgerschapskunde en dienen zeer zeker als basis. Waar ik 

ontroerd door raakte, was dat de kinderen uit mijn stam-

groep voor elkaar opgekomen waren, elkaar beschermd 

hadden: je hoort bij ons en we zijn er voor jou.

 

Schurende spagaat
Maar ja, rondom dit verhaal zat ook een zwarte rand. Het 

gebruik van geweld, de pestkop een bloedneus slaan. 

Mocht dat? Was dat een goede manier van de daad bij het 

woord voegen? Was het een oplossing? In het groepsregle-

ment stond dat we niet slaan en vechten.

In de kring ontstond een levendige discussie. We bespraken 

de verschillende kanten van dit voorval. Als stamgroeplei-

der maakte ik duidelijk dat overleg en gesprek het meest 

wenselijke is, maar dat ik hun ‘maatregelen’ wel kon begrij-

pen. We werden het niet allemaal met elkaar eens. Op 

mijn aanwijzing schreven we als stamgroep een brief aan 

onze buurschool met daarin welgemeende excuses voor 

de vechtpartij en dat wij vonden dat praten beter is dan 

vechten. De stamgroep vond dat er ook een vraag in de 

brief moest: “Vinden jullie het goed dat vier grote jongens 

een meisje pesten die er anders uitziet?” Op de uitnodiging 

om het hele voorval bij ons in de kring te komen bespreken 

hebben we geen reactie gehad. Het zal wel die ‘vrijgevoch-

ten jenaplanbende’ zijn waarmee je niet wilt praten in 

geval van een conflict. Als meester was ik dan geen ballet-

danser, maar ik zat wel in een schurende spagaat.

Remko Fijbes zwaaide vorig schooljaar officieel af, na 

bijna veertig jaar trouwe jenaplandienst, maar werkt nog 

als invaller. In de serie ‘Opslaan als: juweeltjes’ deelt hij 

momenten uit zijn jaren als stamgroepleider.

Mieke en de kracht van de stamgroep
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Het is vrijdag in de krokusvakantie, als 

Anne Letink, jeugdburgemeester van 

de Achterhoekse gemeente Bronck-

horst, in Google Meet verschijnt. Ze 

was aan het papier-machéën. “Het is 

een beetje een zooitje aan het wor-

den”, vindt ze zelf, “Ik ga het straks 

afmaken.” Anne zit in groep 7, ze is 

tien jaar, jarig in mei, en is de oudste 

van drie kinderen. Haar broertje van 

zeven loopt af en toe achterlangs, 

haar jongste broer is twee en ligt 

te slapen. “Verder zijn we met een 

vader en moeder. En drie vissen en 

zes wandelende takken.” Bronckhorst 

heeft al een paar jaar een jeugdburge-

meesterschap, dat jaarlijks rouleert. 

Anne is de derde jeugdburgemeester 

in de rij.

 

Hoe word je eigenlijk jeugdburge-
meester?
“Ik had in de krant gelezen dat het 

kon. Je kon een formulier invullen met 

waarom je jeugdburgemeester wilde 

worden, en hoe oud je was en dat 

je toestemming van je ouders had. 

Daarna kreeg ik een mail dat ik mocht 

langskomen op het gemeentehuis. Er 

waren dertien kinderen uit alle dor-

pen van de gemeente die wel burge-

meester wilden worden en iedereen 

moest een korte presentatie houden.”

Dat zijn best veel kandidaten.
“Ja, er was ook een ander meisje 

waar ik best wel vriendinnen mee 

ben. We hadden tevoren afgesproken 

dat het niet uitmaakte als één van 

ons de jeugdburgemeester werd, of 

als geen van ons gekozen werd: we 

bleven gewoon vriendinnen. Dat is 

gelukt. Het is misschien íetsje minder 

geworden, maar we zijn nog steeds 

vriendinnen.”

 

Wat heb jij gezegd in die presenta-
tie?
“Dat ik het graag wilde. Ik vind de 

leerlingenraad op school ook leuk, 

maar daar had ik me nog nooit voor 

opgegeven. Ik heb verteld dat ik zelf 

vind dat het mij best goed lukt om 

goed te luisteren.”

 

Wat mooi: er zullen ook burgemees-
ters zijn die juist vinden dat ze zo 
goed kunnen praten. Maar jou gaat 
het dus om het luisteren?
“Ja, ik luister als kinderen iets te ver-

tellen hebben. Of een probleem heb-

ben. Ik kan goed luisteren, denk ik. Op 

school tijdens instructies luister ik… 

meestal.”

 

Wat is de rol van een jeugdburge-
meester?
“Ik heb al heel vaak vergaderingen 

gehad met burgemeester Marianne 

Besselink en haar assistent en andere 

mensen. Dan gaan we ideeën beden-

ken voor dingen waar kinderen aan 

kunnen meedoen. De burgemeester 

en anderen hebben dan soms goede 

dingen, als de Nationale Boomplant-

dag of de verwelkoming van Sinter-

klaas. Ze vinden het ook fijn als ik 

erbij ben als het Dodenherdenking 

is. Maar ik kom ook met eigen ideeën 

van kinderen. Die komen uit het kin-

derparlement.”

Er zijn dus twee soorten vergaderin-
gen: met de burgemeester en haar 
mensen, en met andere kinderen?
“Ja, ik wilde graag een kinderparle-

ment. Dit is een beetje een raar jaar 

met corona, en het was niet zo mak-

kelijk om kinderen te vragen. Ik heb 

daarom de kinderen gevraagd die ook 

burgemeester wilden worden. Een 

stuk of zes daarvan wilden er mee 

doen in het kinderparlement.”

 

Waar hebben jullie het over in het 
kinderparlement?
“We hebben één keer overlegd. We 

hadden stellingen gekregen over of 

we vonden dat er genoeg sporten 

zijn in het dorp waar je woont, en 

genoeg speeltuinen. Er waren heel 

verschillende meningen, maar dat is 

niet zo gek, want er waren kinderen 

uit heel kleine en uit grotere dorpen. 

Over speeltuinen waren er ook ver-

schillende meningen. Het is niet erg 

om het oneens te zijn. Elke mening 

is goed, vind ik, maar je moet wel 

uitleggen waarom je iets vindt. We 

werkten met rode en groene briefjes. 

Soms kwamen er dan later toch meer 

groene briefjes, als je het langzaam 

eens werd. Bijvoorbeeld over speeltui-

nen: het zijn er wel genoeg, maar ze 

zijn niet uitdagend genoeg. Ze zijn nu 

vooral leuk voor kinderen tot zeven, 

acht jaar.”

 

Kom je dan ook met een voorstel 
voor wat je wel wilt?
“Ja. Natuurlijke speelplekken! Ik ben 

een paar keer in Baak – een van de 

dorpjes in onze gemeente – geweest 

om buiten te turnen. Daar hebben 

Kinderen willen 
óók weten 

wat er gebeurt

Anne Letink is tien. Groep 7’er. De oudste thuis. Dit schooljaar is ze de 
jeugdburgemeester van haar gemeente Bronckhorst. Ze combineert een gezond 

vertrouwen in haar eigen koers met een neiging goed te luisteren naar de 
wensen, vragen en problemen van andere kinderen: “Ik snap wel dat Mark Rutte 
er niet altijd kinderen bij kan halen. Maar ik vind het ook raar dat er pas nu een 

coronapersconferentie voor kinderen kwam.”
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ze een heel leuke speelplek. Dat kan 

in andere dorpen ook, ook al is het 

maar een boom met een goede tak 

waar je een schommeltouw aan kunt 

hangen. We krijgen nog te horen wat 

de gemeente precies gaat doen met 

onze plannen. En binnenkort komt 

het onderwerp voor onze tweede 

bijeenkomst.”

 

Heb je kinderen die voor jou een 
voorbeeld zijn?
“Ik leer, denk ik, het meeste van 

mezelf. Ik bedoel: ik kijk wel naar 

andere kinderen, maar als we bij-

voorbeeld op school uit verschillende 

opdrachten mogen kiezen, kies ik niet 

wat mijn vriendin al gaat doen. Ik kies 

de opdracht die ik zelf het leukst vind 

en dan zie ik wel wie dat ook gaat 

doen. Meestal ben ik de enige die dan 

precies die opdracht kiest.”

 

Vind jij dat er goed naar kinderen 
geluisterd wordt?
“Op zich wel. Ik snap dat bijvoorbeeld 

het kabinet – Mark Rutte en Hugo de 

discussies in de klas na gedoe op 

het schoolplein. We hebben het over 

Janusz Korczak, zijn kinderrechtbank 

en de stem van het kind die hij liet 

klinken: “Ik vind het wel goed dat 

kinderen risico’s mochten nemen van 

hem”, meent Anne. En het gaat over 

de verschillen tussen kinderen en 

grote mensen: “Grote mensen willen 

vaak dat kinderen goed luisteren en 

zich aan de regels houden. Kinderen 

willen vooral graag spelen.” Een tip 

voor kinderen die ook jeugdburge-

meester willen worden, heeft ze niet 

echt. Dan is ze even stil en zegt: “Het 

is leuk om te doen, maar je moet 

niet alleen aan jezelf denken. Ik wil 

meer kinderen horen en weten wat zíj 

graag zouden willen.”

Jonge en zo – niet altijd kinderen erbij 

kan halen. Maar ik vind het ook raar 

dat er pas nu een coronapersconfe-

rentie voor kinderen kwam. Kinderen 

zijn net zo belangrijk. Die willen ook 

weten wat er gaat gebeuren. Bij heel 

veel vragen die de kinderen in de 

persconferentie stelden, dacht ik: já, 

dat zou ik ook wel willen weten!”

 

Had jij ook bij die persconferentie 
willen zijn?
“Neuh, ik vind wat ik nu doe prima. Er 

zijn veel mensen die vragen: ‘En wil je 

nu later ook burgemeester worden?’ 

Daar heb ik nog niet over nagedacht. 

Als ik jarig ben, krijg ik die vraag ook 

vaak. Eerst wilde ik juf worden. Nu 

weet ik het echt nog niet. Ik kan dat 

nog niet weten: ik zit pas in groep 7. 

Ik weet nog niet waar ik goed in ben, 

wat ik echt leuk vind.”

We spreken door over hoe Anne 

regelmatig herkend wordt in haar 

dorp, over de leerlingenraad op 

school en over soms vermoeiende 

Om ook andere 
kinderen te horen 
wilde ik graag een 
kinderparlement

Ieder kind 
schrijft om gelezen 
te worden

Boek besproken:‘De Schoolkrant’
 

De Schoolkrant is opnieuw een fijne 
uitgave van de Freinetbibliotheek en 
bespreekt een freinettechniek die 
onlosmakelijke verbindingen maakt 
tussen de ondernemende houding, 
de wil je beste beentje voor te zet-
ten, onderwijs als coöperatief leer-
proces én het werken aan blijvende 
vrede. Een tour de force die Freinet 
tot een overtuigend einde brengt.
 

In het opkamertje van zijn Drentse 

boerderij is freinetkenner Rouke 

Broersma al zo’n vijftien jaar bezig 

om het werk van de Franse peda-

goog Célestin Freinet (1896-1966) te 

vertalen – een imponerend project, 

zoals Rouke dat zorgvuldig en tegelijk 

in ijltempo doet.

Freinet zelf schreef zijn sleutelwerken 

ook in een geconcentreerde periode, 

vroege jaren ’40, toen hij vanwege 

zijn linkse sympathieën tot staats-

gevaarlijk was bestempeld. Na een 

periode van internering bracht hij de 

oorlogsjaren in ballingschap door. Die 

periode van gedwongen stilzitten gaf 

hem de gelegenheid eindelijk eens 

gedegen verslag te doen van de twin-

tig jaar ervoor, waarin hij zich van een 

doodgewone leerkracht ontwikkeld 

had tot een onderwijsvernieuwer, die 

al heel wat innovaties had doorge-

voerd.

In enkele jaren tijd schreef hij een 

leer- en ontwikkelingspsychologie, 

een onderwijsfilosofie en een didac-

tiek. Achtereenvolgens staan daarin 

drie termen centraal: zijn psychologie 

gaat over ‘leven’ (het leven, maar ook 

als werkwoord); zijn onderwijsfilo-

sofie bedt hij in in de term ‘werk’, als 

de meest kenmerkende zingevende 

menselijke activiteit, die de basis en 

de motor van zijn onderwijs werd. En 

tenslotte wordt zijn didactiek geken-

schetst door ‘techniek’: de freinet-

technieken, die praktische handvat-

ten zijn om het onderwijs gelijktijdig 

vorm en bedoeling te geven.

Het zal de combinatie zijn van twee 

rijke decennia onderwijservaring en 

die gebalde schrijfperiode waardoor 

het werk van Freinet zo consistent 

aandoet: ieder deeltje in de Freinet-

bibliotheek belicht één bouwsteen in 

een constructie waarvan de onderde-

len eigenlijk niet los te bezien zijn. Of 

het nu gaat om de klassenvergade-

ring of de vrije tekst, elk onderwerp 

bouwt voort op het voorgaande. Dat 

leidt soms tot herhaling, waarvan 

Freinet al schrijvend ook gewag 

maakt (‘Hier kom ik in boek x op 

terug’), maar het is een prettige 

herhaling, zoals je aan het begin van 

een les ook terug kunt pakken op 

een voorval van een week eerder. 

Het levert vooral de indruk op dat 

freinetonderwijs een concept zonder 

opsmuk is: uitgaande van wat je kunt 

doen als je de kindbeleving dichtbij 

houdt, spreekt uit iedere praktische 

techniek een helder onderwijspeda-

gogisch ‘waartoe’.

 

In elkaar grijpende technieken
Zo ook in deel 15 van de Freinetbi-

bliotheek, waarin de schoolkrant en 

de schoolcorrespondentie centraal 

staan. In volgorde grijpen de verschil-

lende freinettechnieken in elkaar: 

begonnen met de schoolwandelingen, 

waarin kinderen educatieve uit-

stapjes maakten naar de bossen en 

bergen, de boerderijen, werkplaatsen 

en kunstenaarsateliers in de buurt 

van de school en daar streekgeno-

ten hun ambacht zagen uitvoeren, 

introduceerde Freinet zijn tweede 

techniek, waarin via verslaglegging de 

opgedane kennis werd verwerkt. Om 

die teksten te bewaren en te delen, 

kwam er in 1924 een kleine drukpers 

in Freinets klas. Verslagen en vrije 

teksten werden vanaf toen een nog 

serieuzere aangelegenheid, want om 

in aanmerking te komen om gedrukt 

te worden, koos de klas dagelijks de 

meest sprekende tekst uit, die in de 

klassikale tekstbespreking – nog een 

freinettechniek – tot een zo zorg-

vuldig mogelijk geredigeerd geheel 

werd gemaakt, vol mooie zinnen in 

correcte spelling én geïllustreerd met 

een mooie linosnede. De gedrukte 

teksten werden verzameld in het 

levensboek van ieder kind en later 

ook in een maandelijkse bunde-

Geert Bors
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ling voor ouders en anderen uit de 

gemeenschap rond de school: de 

schoolkrant. Die schoolkrant was dus 

geen door onderwijzers gekluste 

nieuwsbrief met weetjes, medede-

lingen en succeservaringen, maar 

een bundeling van teksten van de 

kinderen met daarin wat ze ontdekt, 

meegemaakt en belangrijk gevonden 

hadden in hun leerwerk. Twee jaar na 

de introductie van de drukpers kwam 

het in een volgende stap zelfs tot 

schoolcorrespondenties, uitwisselingen 

van schoolkranten tussen scholen – 

bijvoorbeeld tussen Freinets school 

in de Franse Alpenregio en een colle-

gaschool in een Bretons vissersdorp. 

In de vriendschap tussen school-

klassen die zo ontstond werden ook 

lokale lekkernijen uitgewisseld.

Niet alleen tonen de technieken 

samen het pedagogische weefsel van 

Freinets onderwijsvisie, maar ook 

wordt het onderwijs er voor het kind 

betekenisvol van. In het hedendaagse 

onderwijs kun je zomaar op maan-

dagochtend de begrijpend leestekst 

van de vorige week verfrommeld in 

de papierbak vinden en ook de eigen 

geschreven teksten krijgen niet de 

aandacht waarop je zou hopen – 

deels omdat kinderen regelmatig 

schrijven op basis van een opge-

legde opdracht, maar vooral ook, zo 

constateerde Freinet al, omdat voor 

iedereen die schrijft geldt dat je gelezen 

en begrepen wil worden! Schrijven heeft 

pas zin, als er lezers aan de ontvan-

gende kant van jouw tekst zijn. En 

dan niet alleen de juf met een correc-

tiepennetje.

 

Freinet en de smartphone
Het boek bespreekt de betekenis 

van de schoolkrant voor de onder-

liggende psychologie, pedagogiek en 

didactiek van onderwijs en opvoe-

ding. De voordelen zijn veelomvat-

tend en Freinet komt ook uit bij de 

sociale pluspunten van de school-

krant: het is “de beste manier om de 

onontbeerlijke band met de ouders 

in stand te houden”, schrijft hij (p. 

99). En niet alleen is het schrijven, 

redigeren en drukken van een school-

krant teamwerk, maar het maakt 

van de school ook een coöperatieve 

organisatie: het individualistische 

denken in onderwijs over jóuw 

leren, jóuw huiswerk, jóuw prestatie 

wordt vervangen door een werkelijk 

met-elkaar-werken, in wederzijdse 

afhankelijkheid en gedeelde verant-

woordelijkheid.

In de tijd van Freinet was het dagblad 

nog een meneer en het gedrukte 

woord waarheid. Freinet leerde zijn 

kinderen mediawijsheid avant la 

lettre door het produceren van een 

krant zelf door te maken: “Voortaan 

weten wij hoe onderzoeken worden 

uitgevoerd, hoe rapporten worden 

gemaakt en waardoor het mooie 

vak van schrijver of journalist wordt 

gevormd dan wel misvormd” (p. 

101). Op die manier kritisch lerend 

kon het voorkomen dat een school-

klas een brief schreef naar een 

uitgeverij over de tegenstrijdigheden 

of fouten die ze hadden aangetroffen 

in een leerboek. Ook burgerschaps-

vorming raakt Freinet aan, als hij de 

verschillende freinettechnieken opvat 

als “een rechtstreekse en essentiële 

voorbereiding op het moderne leven” 

(p. 105). Voor de schoolcorrespon-

dentie ziet hij daarnaast een rol om 

te werken aan zijn grootste drijfveer: 

“aan meer internationaal begrip, aan 

blijvende vrede”.

Een kritische lezer zou kunnen den-

ken dat een drukpers in school halen 

destijds weliswaar een innovatieve 

manier was van omgaan met toen 

belangrijke ontwikkelingen, maar 

dat de tijd Freinets ‘Moderne School’ 

daarin heeft ingehaald. Toch gaat het 

vooral ook om de explicitering van 

achterliggende ideeën en dan blijft 

Freinet als moderne denker overeind, 

zo bleek bijvoorbeeld uit het gesprek 

dat Kennisnet had met onderwijs-

kundige Jimke Nicolai over Freinet in 

digitale tijden. Ja, sprak Jimke daar: 

Freinet zou digitale media omarmen, 

maar hij zou niet in zee gaan met een 

mediagigant als Mark Zuckerberg. 

Met diezelfde openheid en fermheid 

spreekt Freinet zelf ook: “Er zijn moe-

dige en ruimdenkende werkers voor 

nodig om het werk van de pioniers 

voort te zetten en verder te ontwik-

kelen” (p. 107).

 

•  De Schoolkrant (vert. Rouke 

Broersma, 2020): 133 p. €15,00 is 

onder andere verkrijgbaar via  

www.levendleren.nl en  

www.freinetvereniging.eu.

•  De podcast ‘Wat zou Freinet doen 

met een smartphone?’ (10 februari 

2021) is terug te luisteren via je 

podcastapp of via www.kennisnet.

nl. Zoek op: podcast Freinet.

Adieu Ad

Afscheidnemen van Ad Boes vraagt erom zijn 
verhaal nog eens vertellen, omdat het Jenaplan 
van vandaag rust op fundamenten die mede door 
hem vormgegeven zijn. Hij heeft veel indrukken 
achtergelaten, bij iedereen met een eigen accent. 
In deze pagina’s lees je bijdragen van mensen die 
hem goed gekend hebben. Verhalen die samen een 
mooi caleidoscopisch perspectief geven – op Ad, en 
daarmee ook op zijn tijd.
 
We reizen van de vroegste pioniersjaren en 
Ads betrokkenheid bij de eerste Nederlandse 
jenaplanschool in Utrecht, via zijn tijd als opleider 
op de bruisende vernieuwingspabo De Eekhorst, 
tot aan ontwikkelingen in de grotere politiek-

maatschappelijke geschiedenis, zoals de val van de 
Muur in 1989 en hoe het begon te broeien bij Oost-
Duitse schoolvernieuwers – ook die in Jena – en 
hoe er toen intensieve contacten ontstonden met 
de Nederlandse initiatiefnemers. Intussen vormen 
klassieke muziek en natuur een constante factor 
door dat geheel.
 
In elk verhaal klinkt Ads geestdrift door, zijn 
tomeloze energie om dat te bereiken wat hem lief 
was. We hebben een stuwende kracht verloren. 
Laaf je daarom nog een keer aan zijn gedrevenheid, 
zijn kennis en zijn ideeën. Met onze grote dank 
aan de auteurs, die zo snel na het nieuws van Ads 
overlijden de pen oppakten.

Herinneringen  
aan Ad Boes  
als stuwende  
Jenaplankracht

Freek Velthausz en Geert Bors
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Ad Boes was een op-en-top onderwijsman, een jena-

planner in hart en nieren. Na de middelbare school is hij 

opgeleid tot onderwijzer aan de kweekschool in Utrecht. 

Later ging hij MO- en doctoraal pedagogiek studeren. Hij 

werd onderwijzer vanaf 1961 in Vlaardingen en Utrecht, 

waar hij werkte op de eerste Nederlandse jenaplan-

school aan de Laan van Nieuw-Guinea.

 

Vanaf 1969 werd hij docent pedagogiek en later direc-

tielid van pabo De Eekhorst in Assen, met als hoofd-

taak: vernieuwing van het opleidingsprogramma (i.c. 

een betere afstemming op de beroepspraktijk) in de 

overgang van pedagogische academie naar pabo. Op 

allerlei niveaus was hij actief in het jenaplanonderwijs 

als bestuurder, docent en begeleider van nieuwe jena-

planscholen in Groningen en Drenthe. Hij ontwikkelde 

op De Eekhorst een afstudeerrichting voor het jena-

plandiploma. Landelijk verzorgde hij vooral de module 

‘antropologie van het kind’ en als voortvloeisel daarvan 

leverde hij het boek Kindbiografie (2003) af.

 

Ad Boes publiceerde in vrijwel alle Nederlandse en 

enkele buitenlandse onderwijstijdschriften. Hij schreef 

diverse boeken en brochures over onderwijs, waaronder: 

Jenaplan, historie en actualiteit (1979) en Een streep door 

de eindtoets (2002). Sinds zijn afscheid van De Eekhorst 

in 2000 was hij actief als beleidsmedewerker van de 

Nederlandse Jenaplanvereniging en initiatiefnemer van 

de actie tegen de praktijk van de eindtoets in het basis-

onderwijs.

Het was in de jaren zeventig dat Ad Boes mijn pad voor 

het eerst kruiste. Als stagebegeleider van een van zijn stu-

denten die in mijn groep stage liep, trof ik hem regelmatig 

op mijn eerste jenaplanschool in Hoogeveen. Ad werkte 

destijds op de Pedagogische Academie de Eekhorst in 

Assen. Van meet af aan inspireerde deze man mij. De wijze 

waarop hij tot in details gefundeerd zijn onderwijsvisie 

voor het voetlicht bracht, maakte grote 

indruk op mij als jonge groepsleerkracht. 

Zijn publicaties verslond ik, omdat ze uit-

blonken in helderheid. Zo laafde ik mij aan 

zijn gedachtengoed, in de wetenschap 

dat hij een van de mensen van het eer-

ste uur van het Nederlandse jenaplanon-

derwijs was. Toen ik begin tachtiger jaren 

schoolleider werd van een jenaplanschool 

in Boxmeer, was het Ad die ik vroeg om 

voor de gehele schoolgemeenschap nog eens uit te leg-

gen wat het Jenaplan nu eigenlijk was. Het werd de meest 

inspirerende avond ever voor mijn Boxmeerse school. We 

zagen elkaar elk jaar op de NJPV-conferentie en altijd infor-

meerde hij hoe het op de school in Boxmeer was.  

Toen ik naast mijn schoolleiderschap voorzitter van de 

NJPV werd, haalden we de banden weer meer aan, en hoe! 

Samen trokken we vele malen richting De Meern om de 

aldaar gevestigde Onderwijsinspectie ervan te doordrin-

gen dat de voortschrijdende toetscultuur het onderwijs 

meer kwaad dan goed zou doen. Daarbij trok Ad immer 

gefundeerd fel van leer als het ging over het fenomeen 

‘leerlingvolgsysteem’, dat hij in de wandelgangen ook wel 

‘leerlingachtervolgsysteem’ placht te noemen. In die tijd 

bracht hij ook de samen met Kees Both geschreven bro-

chure ‘Een streep door de eindtoets’ 

uit. Die eindtoets is weliswaar geble-

ven maar het gewicht ervan is geredu-

ceerd. De stem van de leerkracht, die 

in overleg met het kind en de ouders 

een valide schooladvies geeft, is nu het 

belangrijkste en de eindtoets is daar-

aan ondergeschikt. Ad heeft aan dat 

proces een grote bijdrage geleverd, 

al ging het wat hem betreft nog lang 

niet ver genoeg natuurlijk. Want we kennen Ad: hij was 

niet gauw tevreden. Ook zijn pleidooien voor een ander 

toezichtskader van de Inspectie zijn niet zonder gevolgen 

gebleven. Er is meer ruimte gekomen voor zelfevaluatie 

van scholen en schoolklimaat, en daarmee is het welbe-

vinden van kinderen in het toezicht een steeds belangrij-

ker criterium geworden. Dat is meer dan alleen reken- en 

taalopbrengsten. Ad streed daarvoor.

Met Ad Boes verliest Jenaplanland een van de bouwers en 

ontwikkelaars van ons mooie concept. Denkend aan Ad 

komen bij mij twee onderwerpen onmiskenbaar boven-

drijven. Allereerst is er zijn inspirerend opbouwwerk 

bij pabo De Eekhorst in Assen. Als 

docent pedagogiek zorgde hij voor 

de vernieuwing van het opleidings-

programma en ontwikkelde hij een 

afstudeerrichting voor het jenaplan-

onderwijs. Zijn jenaplandiploma werd 

landelijk overgenomen.

 

Van de kwaliteit van zijn studenten 

heb ik als directeur van mijn Amster-

damse jenaplanschool meerdere 

keren mogen genieten. De wijzen komen immers uit het 

oosten. Ik hengelde regelmatig in zijn opleidingsvijver, 

met succes, en ‘ontvoerde’ zijn protegés dan naar het 

westen. Elk van die jonge stamgroepleiders had uiteraard 

zijn of haar eigen kwaliteiten, karakter en zienswijze, maar 

wat de studenten uit de school van Ad gemeen hadden 

was hun ondernemingszin, hun gedegen jenaplankennis 

en een onmiskenbare bevlogenheid.

Het tweede item is Ads nimmer aflatende strijd onder de 

noemer ‘een streep door de eindtoets’. Ik vond dit moe-

dig en inspirerend. Het sprak mij enorm aan. Zelf heb ik 

in mijn eerste jaar als schoolhoofd 

in de zeventiger jaren de cito-eind-

toets bij het grofvuil gezet. Ad Boes 

begreep dat meten lang niet altijd 

weten is, en bracht met verve en 

stelligheid zijn verhaal. Wilde soms 

in de uitvoering wat nuance toe-

voegen. Maar zijn waarheid was en 

is ook de mijne.

 

Met Ad verliezen we een markant 

‘jenaplanman’. Mijn hoop is dat ons in memoriam bestaat 

uit het oppoetsen van zijn kindje: het jenaplandiploma. 

Het coronajaar heeft ons geleerd dat de hoofdrol in het 

onderwijs niet gespeeld wordt door feitenkennis, maar dat 

‘relatie en verbinding’ bovenaan staan. Nu ik dit opschrijf, 

hoor ik hem dit met stelligheid zeggen. Hij kan het nu niet 

meer. Laten wij het voor hem doen.
Fel en gefundeerd 

trok Ad van leer tegen 
de voortschrijdende 
toetscultuur en het

‘leerling-
achtervolgsysteem’ 

Mijn hoop is dat ons 
in memoriam voor 

Ad Boes bestaat 
uit het oppoetsen 

van zijn kindje: het 
jenaplandiplomaAd Boes gaf nooit op

Peter van Dijk, gepensioneerd schoolleider jenaplanscholen Boxmeer

Adriaan Willibrord Boes
(28 augustus 1939 – 18 februari 2021)

We verliezen een van onze bouwers
Ton Scheulderman, oud-schoolleider en -penningmeester van de NJPV

Bij het afscheid van de overlegkring bij de Onderwijsin-

spectie zwaaide de voorzitter hem veel lof toe. Met name 

zijn onderbouwde kritische standpunten ten aanzien van 

de aanstormende toetscultuur werden zeer gewaardeerd, 

zo werd gesproken. Ad aanvaardde de dank “met gepaste 

afstand” en bracht naar voren dat er desondanks nog 

zoveel te verbeteren was op dat punt. Hij gaf nooit op! 

Dank je wel, Ad.
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Gotha
De val van de Berlijnse muur in november 1989 ontke-

tende een sterke beweging in de verschillende (Oost-)

Duitse deelstaten om het onderwijs te vernieuwen. Zo 

ook in Thüringen (de bakermat van het Jenaplan!). Niet ver 

van Jena ligt Gotha. Daar had men de plannen voor een 

nieuw schoolconcept al een tijd in een geheime la klaar-

liggen. Maar dat waren nog slechts woorden. Er was grote 

behoefte om het jenaplan in functie te ervaren. Daarvoor 

moest je de grens over. In ons land bijvoorbeeld vond je 

dat te kust en te keur.

Zo kreeg mijn school in Rottevalle bezoek uit Gotha, het-

geen resulteerde in tegenbezoek in 1995. Daar kwam ik 

Ad Boes voor het eerst tegen. Hij had in Thüringen con-

tact met verschillende scholen die aan het vernieuwen 

waren. Nu was hij ter plekke om studenten te bezoeken 

die daar vanuit pabo De Eekhorst stage liepen. Met hem 

heb ik toen en later veel gesprekken gevoerd die gingen 

over de noodzaak en waarde van (internationale) oriënte-

ring en samenwerking. En dat verschillen uitnodigen tot 

ontmoeting en niet tot confrontatie. Een vanzelfsprekend 

onderdeel van ons werk in het onderwijs, en niet enkel in 

de opleiding.

 

Bach
Elke keer weer een hoogtepunt: de cantatediensten in de 

Adventskerk in Assen. Ad zong lange tijd in het koor mee. 

Hij was uitermate muzikaal en vooral een Bachkenner. Van 

veel muziek had hij meerdere opnamen en kon ze feilloos 

typeren. Hij vertelde graag over zijn vakantietrips naar 

Engeland. Dan bezocht hij, vaak samen met zijn vrouw, 

een beroemde kathedraal waar de meest wonderbaar-

lijke koormuziek werd uitgevoerd. Soms in de winterkou 

en zonder publiek. Wij gingen graag, eens per kwartaal, in 

Assen naar de kerk. En daarna naar Boekweitveld 9 op de 

koffie. We zullen dat blijven doen en hem zo herdenken.

 

Kindbiografie
Het kernthema van de school bestaat uit de biografieën van 

haar kinderen. Daar wordt hun (samen)leven ter sprake 

gebracht, onderzocht en gevierd. De rest is bijzaak.

Dit is voor mij zo ongeveer de essentie van het boek dat 

Ad ons heeft geschonken. En daar raak je niet over uitge-

praat. Daar moeten we het steeds weer over hebben. Dus 

niet zozeer over leerplannen, kerndoelen, meervoudige 

intelligenties en dergelijke constructies. Die leiden vaak 

af van waar het echt 

om gaat. Die vormen 

een bril waardoor 

we kijken. Ze zijn 

meestal ontstaan 

aan een bureau.

Soms moet je boe-

ken wegdoen. Maar 

dit boek mag blijven.

Ad, bedankt!

“Na 25 jaar samenwerking is het tijd om wat leuks te 

doen.” “Goed idee, waar dacht je aan?” Ad kennende zou 

hij wel een gedetailleerd voorstel hebben. Zo was het en 

zaten we in oktober 1996 in een Opeltje Corsa op weg naar 

hooggelegen sneeuw- en ijsvlaktes op IJsland.

 

Langs de noordwestkust eerst naar Geysir en door naar 

hoger gelegen gebieden. Over een weg van grove keien 

tussen hoge sneeuwwallen. Dat ging goed tot we na veel 

lawaai onder de auto, stopten en de schade opnamen. 

Klein mankement, de carterbeschermplaat hing los en 

zat al rammelend nog net vast. Kunnen we verder? Moest 

kunnen, volgens Ad. Ik heb het stuur overgenomen, had 

zo mijn twijfels. We snapten toen ook waarom iedereen 

daar in 4-wieldrive met verhoogd chassis reed.

 

Een prachtige tocht. Bij elk nieuw 

vergezicht was het genieten van 

een ongekende wereld. Ad kon 2 

x het IJslandse alpensneeuwhoen 

toevoegen aan zijn vogellijst. De 

volgende dag een tocht naar het 

oosten. Ad dacht nog papegaaidui-

kers te kunnen zien. Wij waren op 

de goede plek maar kennelijk op 

het verkeerde moment, geen pape-

gaaiduiker te bekennen. Toen we 

vertrokken uit Reykjavik sneeuwde 

het, bij aankomst in New York was het 24 graden!

 

Een achtdaags programma in vier dagen persen kon je Ad 

toevertrouwen. Voorzien van plattegronden, dienstrege-

lingen en schema’s van de undergroundroutes vonden 

we de weg naar het Metropolitan, Guggenheim en het 

MOMA. Tussendoor een openbare muziekuitvoering. Een 

dagdeel besteedden we aan het gebouw van de Verenigde 

Naties en daarna per lift naar de top van de Twin Towers. 

De zuil op het plein voor het VN-gebouw telde die dag 

6.006.366.255 inwoners op aarde.

 

Eind van de middag in een ander stadsdeel gegeten en in 

het vooruitzicht de film waarin een vliegtuig het VN-ge-

bouw verwoest. Per bus op weg, overzicht vertrektijden 

uiteraard beschikbaar, bus op tijd en in de regen de bio-

scoop gevonden. Ad had het stra-

tenplan met bioscoopadres in zijn 

hoofd. We waren laat en kwamen 

binnen in een donkere zaal, de film 

begon. Bizar, deze film met vlieg-

tuigcrash in het gebouw van de VN, 

zo dicht naast de Twin Towers. Aan 

dat moment moesten we denken 

toen we in 2001 in de Eekhorst de 

aanslag op de Twin Towers zagen. 

We voelden dat dit de start zou zijn 

van een nieuw tijdperk.

 

Het bijzondere van Ad was zijn grote kennis en kunde op 

velerlei gebied en de terloopse wijze waarop hij er gebruik 

van maakte. Daarin volhardde hij soms jaren om zijn gelijk 

te krijgen in voor hem belangrijke kwesties. Wat hem in 

de meeste gevallen ook is gelukt. Hij wist ook van de nood 

een deugd te maken. Zo is zijn principieel gebruik van het 

openbaar vervoer ontstaan nadat hij in vrij korte tijd drie 

auto’s in de prak had gereden. Voor heel veel studenten en 

werkers in het onderwijs was en bleef hij steun en toever-

laat en stimulerende reisleider.

‘De kern van school 
bestaat uit de 

biografieën van haar 
kinderen. De rest is 

bijzaak’, schreef Ad in 
Kindbiografie.

 

Samenwerking, Bach, het kind zelf: Ads waardenoriëntaties
Tom de Boer, oud-schoolleider en oud-opleider voor het jenaplandiploma

Een stimulerende reisleider
Jan Willem de Vries, oud-directeur van pabo De 

Eekhorst

Ad heb ik leren kennen als de man, die met overtuiging 

wist te verhalen over ons jenaplan-concept. Heerlijk om te 

horen dat hij het concept beschermde als een kloek haar 

kuikens. Elke haan die aanviel – of die nou uit de hoek van 

de politiek, de inspectie, besturen of opleiders kwam – 

wist hij zijn hok uit te jagen met argumenten en nog meer 

argumenten.

 

Van hem heb ik geleerd te blijven staan voor je overtui-

ging en geen water bij de wijn te doen. Hij zal regelmatig 

gedacht hebben aan de uitspraak van Petersen: ‘het verval 

begint met kleinigheden’. En zo is het.

De spullen, die hij enkele jaren geleden naar onze biblio-

theek in Echten bracht 

getuigen van zijn seri-

euze studies. Hij was er 

bij vanaf het begin. Hij las 

en becommentarieerde 

alle stukken. Ad, ijverig en 

overtuigd! Dank.

IJverig en overtuigd
Hubert Winters, JAS 

Ad beschermde 
het concept als 
een kloek haar 

kuikens
 

Het bijzondere van Ad 
was zijn grote kennis 
en kunde op velerlei 

gebied en de terloopse 
wijze waarop hij er 

gebruik van maakte.
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Toen ik in 1985 de jenaplanopleiding volgde, verzorgde Ad 

– toen nog meneer Boes voor mij – het blok antropolo-

gie. Voor dat blok maakte ik een logboek over een kind uit 

mijn stamgroep. We schreven over één kind, maar eigen-

lijk vond hij dat we dat over alle kinderen moesten doen. 

Ondanks dat hij de beschreven jongen niet kende, wist hij 

me toch steeds aan het denken te zetten door zijn manier 

van vragen en denken. Ik leerde van Ad naar kinderen te 

kijken en me in ze te verplaatsen – een essentiële vaar-

digheid die iedere groepsleider moet beheersen, volgens 

hem. Ads betrokkenheid bij en kijk op kinderen bleek ook 

uit zijn column ‘Kinderen’ die hij in de zes eerste jaargan-

gen van Mensenkinderen schreef.

 

Toen ik in 1986 in de redactie van het blad kwam ont-

moette ik Ad als redactielid en Kees Both als hoofdredac-

teur. Als we thema’s en artikelen bespraken wisselden Ad 

en Kees vele boeken, citaten, jenaplanachtergronden, fei-

ten, psalmen, bijbelteksten, verhalen uit zijn begintijd op 

de eerste jenaplanschool in Utrecht en vooral meningen 

met elkaar uit. Vol passie sprak Ad over het Jenaplan en 

helemaal als de eindtoets in het basisonderwijs ter sprake 

kwam. Menig onderwijsinspecteur herinnert zich Ad als de 

vertegenwoordiger van de Jenaplanvereniging en het ver-

nieuwingsonderwijs.

 

Als we tijdens de redactievergadering een afspraak maak-

ten voor een artikel, schreef hij alles in zijn agenda. Een dik 

boek met iedere pagina helemaal vol kriebels en aanteke-

ningen. Soms omcirkeld, soms dik onderstreept. Ondanks 

deze schijnbare chaos kon hij alles direct terugvinden en 

zijn afspraken nakomen.

 

Toen Kees Both in 2006 stopte als hoofdredacteur, nam 

ik zijn taak over. Ad bleef nog redactielid om, zoals hij het 

zelf zei, de oude jenaplangedachte in deze toen nog jonge 

en onervaren redactie te waarborgen en mij te steunen. 

En dat deed hij: hij gaf ruimte, maar zorgde ook met al 

zijn kennis, ervaring en grote netwerk voor verbanden en 

diepgang. Het jubileumnummer van de 25ste jaargang 

stelde Ad als hoofdredacteur samen met als thema ‘eva-

lueren’, waarin centraal stond hoe en door wie kan wor-

den vastgesteld of doelstellingen in het onderwijs worden 

gehaald. En dat hij daar zelfevaluatie van de school en van 

het kind mee voor ogen had, zal voor iedereen die hem 

een beetje kende duidelijk zijn. Na 26 jaargangen nam hij 

in 2010 afscheid als redactielid, maar zeker niet als auteur.

 

Ik ken Ad niet als een uitbundige, extraverte man, maar 

wel als een betrokken mens die droog en humoristisch 

uit de hoek kon komen. En al kenden we elkaar alleen van 

redactievergaderingen, we voelden ons verbonden met 

elkaar. Hij verraste me regelmatig door me op te bellen en 

na eerst een half uur lang enthousiast en onafgebroken 

over een artikel of de actie tegen de eindtoets te vertellen, 

vroeg hij dan ineens hoe het met me ging. Toen ik hem 

vertelde dat Pauline en ik gingen trouwen en we de viering 

in Samaya organiseerden, besloot hij daarbij aanwezig te 

zijn. Bij die gelegenheid gaf hij ons een kaart met de aan-

kondiging dat hij ook een nieuwe partner had gevonden. 

Vieringen en samenzijn waren voor hem belangrijk, gaven 

inhoud en diepte aan het leven.

 

Ik blijf Ad me herin-

neren als een humo-

ristische en bevlogen 

man, wiens artikelen 

blijk blijven geven 

van zijn hart voor 

mensen/kinderen. En 

voor de grote bete-

kenis die hij voor 

het Jenaplan heeft 

gehad. Bedankt, Ad.

Aan de redactietafel 
wisselden Ad en 

Kees Both boeken, 
jenaplancitaten, 

feiten, bijbelteksten 
herinneringen en 
vooral meningen 

met elkaar uit. 

Vieren en samenzijn gaf voor 
Ad diepte aan het leven
Felix Meijer, schoolleider en hoofdredacteur 

Mensenkinderen 2006-2015 Toen Ad Boes in 2000 afscheid nam van pabo De Eekhorst 

werd ik gevraagd een afscheidswoord te spreken. Van die 

toespraak herinner ik me alleen nog de opening en de 

reactie van de zaal en die van Ad op mijn beginwoorden:

 

Echte vrienden zijn we nooit geworden, maar…

…hier werd ik onderbroken en opgeschrikt door een lang-

gerekte zucht die door de volgepakte aula ging, gevolgd 

door enig geroezemoes. Toen ik mezelf hervonden had, 

begon ik opnieuw:

 

Echte vrienden zijn we nooit geworden, maar we waren, zijn 

en blijven bondgenoten in ons gemeenschappelijk streven naar 

goed onderwijs, Ad vooral geïnspireerd door Petersen, ik door 

Freinet.

Toen keek ik naar Ad. Die knikte en stak heel even grijn-

zend een gebald vuistje omhoog. Na afloop kwam hij mij 

bedanken:

 

“Bondgenoten ja, 

meer zat er niet in, 

maar het was ook 

genoeg. Overigens, 

goed dat je het had 

over ons streven naar 

góed, niet naar béter 

onderwijs, want zoals 

Voltaire al zei: ‘Het 

betere is de vijand van 

het goede.’”

‘Goed dat je het 
had over ons 

streven naar góed 
en niet naar béter 
onderwijs’, sprak

Ad 

Bondgenoten in een gemeenschappelijk streven
Rouke Broersma, oud-pabo-opleider, Freinetkenner en -vertaler

Een boek dat ik niet  
meer terug kan geven
Freek Velthausz, JAS

Ad, je bent er niet meer.
En ik heb nog een geleend boek van je…
“Vijven en zessen” van A.D. de Groot.
Teruggeven kan niet meer.
Ik zal het bewaren en koesteren.
Net als al het andere wat je bij me nalaat.
Dank voor je baanbrekende werk.
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en daar kan je niet meer omheen. Hij 

is homo. Alleen al de titel ‘Niemand 

ziet het’ legt met zo’n eenvoudige zin 

een wereld bloot aan maatschappe-

lijke opvattingen in die tijd. Zolang 

niemand het zag, haalde moeder 

opgelucht adem.

Het lijkt een eenvoudige structuur, 

deze novelle. Kleine, korte verhaal-

tjes die de gedachtewereld van 

Victor volgen. Juweeltjes op zich en 

dat komt door de gelaagdheid in de 

vertelling. Het geeft een inkijkje in 

de rolverdeling in die tijd, meisjes 

achter het aanrecht en de jongens 

mochten doorleren of gingen naar de 

ambachtsschool, om later de kost te 

kunnen verdienen. Er was een groot 

verschil tussen arm en rijk, er waren 

deftige buurten en buurten waar je 

beter geen vriendschappen sloot. 

Er gaat een klasgenootje dood, de 

gedachten van Victor daarover, de rol 

van volwassenen daarbij. Er speelt 

ontluikende verliefdheid, verwarde 

gevoelens van een kind in de puber-

teit.

Binnen twee uur heb je het boek uit, 

maar het is aan te raden om het een 

tweede keer te lezen en dan te plaat-

sen in de tijd waarin het speelt. Voor 

mij een wereld van herkenning, al 

ben ik van de jaren vijftig: veel regels, 

over wat hoorde en wat niet kon, gol-

den toen nog steeds. Het land werd 

opgebouwd. De mensen werkten 

hard, van kinderen werd verlangd dat 

ze goed hun best deden en niet tot 

last waren. Het benepen karakter van 

wat de buurt er wel niet van zou zeg-

gen, sprak een hartig woordje mee. 

De maatschappelijke controle was 

groot en veel van wat er gebeurde, 

werd bestempeld als schande. Een 

ongehuwde moeder, homoseksuele 

gevoelens, een buitenechtelijke rela-

tie, twee geloven op een kussen.

De tekeningen zijn subtiel en kleur 

ontbreekt, maar wie goed kijkt, ziet 

ook daar veel meer in dan in eerste 

Klassenexperiment  
loopt uit de klauwen

Hoe is het mogelijk dat iemand als 

Hitler zo machtig kon worden dat er 

misdaden tegen de mensheid werden 

begaan, zonder dat men ingreep? Het 

is de vraag die een klas in Califor-

nië bezighoudt. We zijn inmiddels 

opgeschoven in de tijd naar 1969 en 

hun geschiedenisleraar wil derge-

lijke kwesties inzichtelijk maken. Hij 

nodigt zijn kinderen uit tot een spel, 

een experiment. Na korte tijd begint 

het spel uit de hand te lopen. Als 

de leraar ingrijpt door zijn klas een 

spiegel voor te houden, schrikken 

de scholieren eindelijk wakker. Deze 

waargebeurde gebeurtenissen vorm-

En de wereld 
is van iedereen
Berna’s keuze viel dit keer op vijf boeken, waarmee je een kringgesprek 
op gang kunt brengen. Boeken die van alles losmaken, van emoties 
en herkenning, tot vragen of wijsgerige bespiegelingen. Met haar 
lezers struint ze door de tijd: van de Tweede Wereldoorlog als morele 
achtergrond tot een actueel vluchtelingengedicht en boeken over 
acceptatie, hoe je er ook uitziet of welke geaardheid je ook hebt.

Berna’s boeken

Homoseksuele 
gevoelens in 1947

De openingszin is een niet mis te 

verstane boodschap van de hoofd-

persoon, Victor. Om het goed te 

kunnen inschatten is het zaak te 

weten dat het verhaal en de beken-

tenis zich afspelen in 1947. Het is 

twee jaar na de Tweede Wereldoor-

log. Victor valt met de deur in huis 

Morton Rhue

De golf
(Sjaloom 1983, 142 pagina’s,  

antiquarisch verkrijgbaar)

De ontknoping, op het 
scherpst van de snede, is 
ontluisterend

den de basis voor een televisiefilm, 

die werd gemaakt in de vroege jaren 

’80, waarna auteur Morton Rhue het 

ook als young adult-boek uitbracht.

De leraar stelt zich op als een leider. 

Aanvankelijk zijn de pubers in zijn klas 

onder de indruk van de discipline die 

zijn nieuwe houding bij hen wakker 

maakt en de rust die het brengt, maar 

ook door de eenheid die het oproept. 

De beweging krijgt een naam – De 

Golf – en krijgt vorm door drie leuzen: 

Kracht door discipline, Kracht door 

eenheid en Kracht door actie. Er volgt 

ook een eigen logo en een groet. 

Iedereen doet aanvankelijk mee. 

Zelfs het mikpunt van plagerijen in 

de groep, Robert, wordt nu geaccep-

teerd.

Het gaat door tot de hele actie uit de 

hand loopt en mensen hun beweging 

tot het hoogste goed verheffen, waar-

door je niet meer meetelt als je niet 

meedoet. Sterker nog, onder dreiging 

worden nieuwe leden geworven. Als 

tenslotte een joodse jongen in elkaar 

geslagen wordt, terwijl er ‘vuile jood’ 

wordt geroepen, is het de hoogste tijd 

om er verandering in te brengen. De 

ontknoping, op het scherpst van de 

snede, is ontluisterend en beschaamd 

druipen de klasgenoten af. Een les om 

niet snel te vergeten.

Het is een onderwerp bij uitstek om 

het thema burgerschap onder de 

loep te nemen. Wat ging er fout? 

Het spel beantwoordde aan een 

aantal criteria: gemeenschapsge-

voel, saamhorigheid, discipline. Op 

‘socialisatie’ scoorde de beweging 

goed, zeg maar. Iedereen is gelijk 

en kan instappen, zolang men zich 

houdt aan de regels: “We luisteren 

naar elkaar en hebben respect voor 

elkaar.” Het experiment loopt uit 

de klauwen, omdat de kracht van 

de groepsdruk zo gaat overheer-

sen dat de persoonlijke vrijheid en 

autonome reflectie in het gedrang 

komen. De enkeling die kritische 

vragen stelt, wordt niet gehoord. 

Kritiek op het systeem wordt niet 

verdragen. Uiteindelijk komt er zelfs 

verzet tegen andersdenkenden, die 

als een bedreiging voor het systeem 

worden ervaren.

Het is boeiend om te zien hoe het 

uit de hand dreigt te lopen en met 

welke drastische maatregel de leraar 

zijn demonen weer terug in de kast 

krijgt. Iets om over na te denken, als 

je nadenkt over hoe je burgerschap 

kunt adresseren in je stamgroep.

Berna van der Linden

Dolf Verroen

Niemand ziet het
Illustrator: Charlotte Dematons

(Leopold 2019, 96 pagina’s, € 14,99)

instantie lijkt. Emoties, deemoed, 

verlangen, de onmacht bij zijn beken-

tenis, zich voelen als een vreemde 

vogel. Onderwerpen voor een filoso-

fische gedachte of een goed gesprek. 

De vergelijking van nu met vroeger en 

of het er makkelijker op is geworden. 

Het is een autobiografisch verhaal: 

Dolf is inmiddels 91. Zijn boek werd 

bekroond met een zilveren griffel. De 

prachtige tekeningen zijn van Char-

lotte Dematons.

Victor valt met de deur in 
huis en daar kan je niet 
meer omheen

04202130
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Sjoerd Kuyper

Mensen met koffers
Illustraties:  

Annemarie van Haeringen

(Hoogland & Van Klaveren 2020,  

32 pagina’s, € 17,50)

Jacques Vriens

Groep Acht aan de Macht
(Van Holkema & Warendorf 

2009/2014, 168 pagina’s, € 13,99)

ten een ‘echte’ tweeling en ontdekken 

dan dat dat gevoel van samenzijn niet 

alleen aan tweelingen uit hetzelfde 

gezin is voorbehouden, maar ook aan 

heel dikke goeie vrienden die ook nog 

eens op dezelfde dag jarig zijn. Juf 

geeft hier een staaltje weg van het 

belang voor kinderen om gehoord 

en gezien te worden. Ze kent haar 

pappenheimers en weet precies waar 

hun behoefte ligt.

Prentenboeken geven meer prijs 

dan het woord alleen. Auteur Mylo 

Freeman is ook de illustrator en elke 

Tachtig miljoen mensen 
op de vlucht

Niet iedereen kent zo’n democra-

tie als die waarin Roef en Robbie 

leven. Wereldwijd zijn er meer dan 

pagina is een feest van herkenning, 

een barbier met baard en tattoos, 

huisvaders, een grote diversiteit aan 

mensen, cultuur en gewoonten. Extra 

verrijkend is een andere boodschap: 

vriendschap is delen met iedereen. Er 

is een bijgesloten plaat met uitdruk-

bare tekeningen van de kinderen en 

van de aankleedkleren uit het boek. 

Alles past zowel op de jongens als op 

de meisjes, voor elk wat wils en naar 

eigen believen. Alles kan en alles mag. 

Fantastisch.

 

 

80.000.000 mensen op de vlucht, 

ontheemd, los van huis en haard, van 

hun bezittingen. Mensen die hunke-

ren naar een gemeenschap waar ze 

weer bij kunnen horen. En naar gezien 

worden en niet worden weggezet als 

tweederangsburgers of erger nog. 

Al in 1998 schreef Sjoerd Kuyper een 

indringend gedicht over de grote 

groep vluchtelingen, mensen op drift, 

mensen met koffers. Vorig jaar werd 

dit gedicht als boek uitgegeven met 

de zeker zo indringende illustraties 

van Annemarie van Haeringen erbij. 

Het begint met een verlangen, de 

oorzaak van die vlucht:

‘Mensen met koffers gaan over de wereld

Van oorlog naar vrede, van honger naar 

brood

Vaak zijn ze niet welkom dan moeten ze 

terug

Van voedsel naar honger van leven naar 

dood’

Tekst en beeld laten je niet los. Het 

kan een aanleiding zijn om te praten 

over het feit dat je hier geboren bent, 

maar evenzo ook daar geboren had 

kunnen zijn, en dan? Door het gedicht 

Democratie is ook:  
zelf nadenken

We maken een sprong naar deze tijd 

met Jacques Vriens’ Groep acht aan 

de macht. Meester Mario heeft een 

drukke groep, die menig docent als 

‘moeilijk’ zou bestempelen. Hij besluit 

om de kinderen meer zeggenschap te 

geven in de vorm van het oprichten 

van een democratie, een afspiegeling 

van wat zich in de regering afspeelt. 

Kinderen mogen hun eigen partijen 

kiezen en hun eigen regels opstellen. 

Die kunnen ze dan indienen. Er wordt 

een soort Kamer gekozen met een 

afvaardiging van alle partijen.

Aanvankelijk is iedereen enthousiast, 

tot het spel een grimmig karakter 

krijgt bij het ontwaken van machts-

gevoelens, wedijver en het ronselen 

van stemmen. Er worden stemmen 

binnen gehaald met toezeggin-

gen, omkopingen en beloftes, die 

geschoeid blijken op cola en chips. 

Meester Mario houdt zich aanvanke-

lijk afzijdig. De regel is dat als men ’s 

morgens hard werkt, ’s middags aan 

het spel mag worden gesleuteld. In 

principe gaat dat maar een keer echt 

goed. Al gauw wordt er geïnsinueerd, 

gedreigd, gevochten. Als blijkt dat de 

grootste partij, die discriminerende 

middelen niet schuwt, niet de macht 

krijgt, omdat het programma van de 

meisjes veel democratischer is, komt 

er ook verzet middels list en bedrog. 

Dan grijpt Meester Mario in en maakt 

inzichtelijk wat er precies aan de hand 

is.

Het valt of staat met het vertrouwen 

dat de meester in de kinderen stelt. 

Hij veroordeelt niet, maar gaat op 

zoek naar de oorzaken. Hij luistert en 

praat met de kinderen op de meest 

cruciale momenten en toont compas-

sie en medeleven. Heel anders dan 

het hoofd van de school die nogal 

kort door de bocht is. Als een van de 

kinderen meesmuilt dat haar gouden 

bergen was beloofd, refereert mees-

ter Mario haarfijn aan het feit dat 

ze oud en wijs genoeg is om zelf te 

kunnen denken. Als een ander vindt 

dat dat nogal grof is legt hij haarfijn 

uit wat de bedoeling was achter deze 

‘democratie’: Wij leven gelukkig in een 

vrij land, waar je mag zeggen, denken en 

geloven wat je zelf wilt, maar natuurlijk 

zonder een ander pijn te doen. Daarom is 

democratie belangrijk, je mag zelf kiezen 

wie ons regeert maar je moet daarbij wel 

uit je doppen kijken.

Voor de rode draad in het boek zorgt 

Bastiaan, de journalist die zo onpartij-

dig mogelijk het hel verhaal verslaat 

en daarbij aangeeft hoe belangrijk 

het is om onpartijdig te blijven, ook 

al is dat soms moeilijk. In mijn hoofd 

verschijnen nu een democratiespel 

en muurkranten en kinderjournalen, 

gesprekken over recht en onrecht, 

macht en persoonlijke belangen en 

burgerzin. Aan het werk!

Door het gedicht 
vervagen de 
landsgrenzen, maar 
dringen zich andere 
grenzen op

Het spel krijgt een 
grimmig karakter als 
machtsgevoelens en 
wedijver opkomen

Juf slaat de jongens  
tot Ridders in de 
Tweeling-orde

vervagen de landsgrenzen, maar drin-

gen zich andere grenzen op: die van 

het toelaatbare, van het betamelijke, 

van het lot dat allesbepalend is. Is de 

wereld van iedereen? Een boek dat 

niet kan bestaan zonder het indrin-

gende beeld erbij, een leven dat niet 

kan bestaan zonder het gezicht erbij, 

een volk dat niet kan bestaan zonder 

de werkelijkheid onder ogen te zien. 

De wereld is van iedereen.

 

Robbie en Roef zijn  
een echte tweeling

Dit verhaal is er gekomen omdat 

de tweeling, Myles en Tanner, echt 

bestaat. Kinderen kunnen over de 

grenzen heen denken of grenze-

loos omarmen. De definitie van een 

tweeling wordt daarmee uitgebreid. 

Het is grappig. Mijn nicht en ik zijn op 

dezelfde dag jarig en al jaar en dag 

noem ik haar mijn tweelingnicht.

Robbie en Roef vinden zoveel herken-

ning bij elkaar dat ze zich één voelen. 

In hun spel, in hun uiterlijk, in het 

geloof in hun beiden. Juf speelt er 

fantastisch op in en slaat hen tot Rid-

ders in de Tweeling-orde. Ze ontmoe-

Mylo Freeman

Tweeling!
(Uitgeverij Rubinstein 2020, € 7,25, 

boek van de Kinderboekenweek 2020)
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Langzaam open ik de deur van het klaslokaal. Het lokaal 

waar vijf weken geen kinderen onderwijs hebben genoten 

op de, voor ons, bekende manier. Met de klink nog in mijn 

hand sta ik letterlijk even stil bij deze gedachte. Zo meteen 

zal er geen sprake zijn van een scherm, zo meteen zal 

ik de woorden “zet je microfoontje even aan” niet meer 

uitspreken, zo meteen hebben we weer een levensechte 

verbinding. Het raakt me.

Ik verlang naar fysiek onderwijs, maar voel tegelijkertijd de 

stevige politiek-medisch-maatschappelijke teugel die me 

belemmert er helemaal te zijn – met huid en haar stam-

groepleider te zijn – zoals ik dat eerder zo vanzelfsprekend 

vond. Geen spontane knuffel, geen aai over de bol of 

een speelse klop op de schouder. Ik word geremd, ik ben 

geremd. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd verwarrend.

De verantwoordelijkheid die nu op mijn schouders drukt, 

heb ik nooit eerder zo ervaren. Het vormt mijn gedachten, 

het kleurt mijn blik zoals die van tafelgroep naar tafelgroep 

gaat. De wetenschap dat de gevolgen van mijn gedrag dra-

matisch kunnen zijn, beneemt me zo nu en dan de adem.

 

Burgerschap hier en nu
Gaan mijn coronazorgen niet te veel met me op de loop, 

denk ik terwijl ik de verlichting aanmaak: de ziekte is erg 

dichtbij gekomen in mijn familie tijdens deze nieuwe 

lockdownweken. Toch: is het geen beperkte blik om vooral 

te denken vanuit risico en gevaar die het opnieuw samen 

in één lokaal zijn ons brengen? Landelijke cijfers over de 

lockdown en het afstandsonderwijs laten zien dat er groe-

pen kinderen zijn die heel andere risico’s lopen: eenzaam-

heid, verwaarlozing, toegenomen huiselijk geweld. Voor 

sommige kinderen is het gebrek aan leerondersteuning 

thuis ook een risico voor hun ontwikkeling op de langere 

termijn – en daarmee voor hun maatschappelijke kansen, 

die uiteindelijk ook grote impact kunnen gaan hebben op 

hun levensstijl, levensstandaard en gezondheid.

Ja, een al te nonchalante fysieke omgang met de groep kan 

ernstige gevolgen hebben. Maar dat ik hier weer mag zijn 

als stamgroepleider in mijn groep – in gesprek, in aanbod, 

in samenzijn, in het gidsen van mijn kinderen naar de 

wereld – heeft ook juist alles te maken met helen, heel 

maken, evenwichtigheid en kansen scheppen. Zo con-

creet is mijn invulling van burgerschap vandaag ook. Als 

stamgroepleider, als opvoeder, zal ik altijd worstelen met 

en twijfelen over hoe ik er voor de kinderen ben. Is wat ik 

probeer mee te geven daadwerkelijk vormend voor hun 

wereldbeeld? Draagt het bij aan hun eigen groei en ont-

wikkeling? Stuur ik hen niet een bepaalde kant uit? Neemt 

mijn eigen voorkeur niet te zeer de overhand?

 

Opnieuw wakker worden
Hier sta ik dan. Zo meteen ontvang ik de meest dierbare 

bezittingen van ieder van onze ouders. Hun schatten die 

onze wereld bewandelen en op wonderlijke wijze gade-

slaan. Wat een immense eer, wat een gigantische verant-

woordelijkheid om hen onbevangen aan het leven te laten 

proeven.

Hier sta ik dan, met knikkende knieën, denkend aan de 

wereld waarin we leven. Die wereld die ik dagelijks probeer 

te begrijpen. Ik sluit mijn ogen en ontzenuw mijn angst en 

onzekerheid met een glimlach – voor nu, voorlopig, tijde-

lijk. Gek… het lijkt alsof ik nu pas wakker word, alsof ik me 

nu pas realiseer wat voor een gigantische taak we op ons 

nemen. Het begrijpen van de wereld en dit begrip vertalen 

naar onze leerlingen, onze kinderen, onze toekomst.

Laat ik daarom kiezen voor de zekere elementen. De keuze 

maken om de elementen van de wereld te zien zoals we ze 

graag willen zien; saamhorigheid, liefdevol, warm, kleur-

rijk, energiek!

Onze taak is kinderen opvoeden, kinderen hun krachten en 

hun valkuilen te laten ontdekken en onderkennen, kinde-

ren bekend maken met de wereld zodat ze deze als sterke, 

individuen kunnen bewandelen. En daar horen onzekerhe-

den bij, twijfels en angsten. Maar net zo goed vreugdevolle 

momenten, gevoelens van ongekend plezier. Momenten 

om te koesteren.

 

De eerste losse veter
De eerste geluiden hoor ik al. De stemmen die hunkeren 

naar samenzijn, naar verbinden in de echte wereld. Zo 

echt als wij het kunnen maken. Ze druppelen binnen. 

Groeten enthousiast, maken een zwaaibeweging of een 

high five in de lucht. Ik glimlach en voel een bepaalde rust 

in me komen. Dit is de wereld, hier en nu, in dit lokaal, bij 

deze kinderen. Deze momenten zijn vormend.

Ik omarm, ik koester, ik kniel en strik dankbaar de eerste 

veter sinds vijf weken. Mijn kleine wereld.

 

Judith Knapp is naast redacteur bij Mensenkinderen, 

stamgroepleider én moeder op De Vlieger in Sittard.

 

Judith mijmert

Judith Knapp
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Mijn 
kleine 

wereld
De eerste ochtend na de lockdown. 

Judith komt in haar nog lege 
lokaal. Met twijfels en een zwaar 

verantwoordelijkheidsbesef: 
hoe kun je samenkomen met je 

stamgroep, als een schouderklop of 
knuffel zo integraal deel uitmaken 
van een ‘er pedagogisch zijn’? Wat 

kan het samen zijn ontketenen aan 
viruscascades? Dan bedenkt ze wat 

ze in haar rol als stamgroepleider 
aan positiefs in gang kan zetten.
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Het is een paradox: 

burgerschapsonderwijs 

vraagt van ons dat wij 

kinderen leren om kritisch en 

onafhankelijk te denken. Je 

hebt het recht om te zijn wie je 

bent, en tegelijkertijd houden 

we er niet van als je dat recht 

gebruikt om onnadenkende 

keuzes te maken. Hoe 

burgerschap te onderwijzen 

zonder moralistisch sturend 

te zijn? Filosofische vragen – 

vragen zonder een eenduidig 

antwoord – zijn een goed 

middel, betoogt Sabine 

Wassenberg.

Kinderen moeten leren hoe het 

werkt in onze maatschappij. Met als 

onderliggend doel om ze klaar te 

stomen om zelf een burger te wor-

den. Ze zijn al burgers natuurlijk. En 

ook het worden van een ‘volwassen’ 

Nederlandse burger gaat in principe 

helemaal vanzelf zodra ze de achttien 

jaar passeren. Dus wat verwachten 

we nou eigenlijk van ze? Wat is nou 

precies dat ‘burgerschap’ waarop we 

hopen dat zij het onder hun kleine 

knietjes krijgen?

Hoe wordt 
een kind 
een burger?

Zelfstandig denken 
aanwakkeren, 

zonder top-down te 
onderwijzen? Dat 

kan: door vragen te 
stellen waarop hét 

goede antwoord niet 
bestaat.
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Sabine Wassenberg

De filosofiekring

Hoe kweek je autonomie?
Een burger dient zich in de maat-

schappij te manifesteren als verant-

woordelijk wat betreft zijn plichten 

(geen regels breken en wel belasting 

betalen) en wat betreft zijn recht om 

te stemmen in de verkiezingen. Ver-

antwoordelijk… de jeugdigen moeten 

een mate van autonomie ontwikkelen 

die ze nu nog niet hebben, maar wat 

later wel de basis is van hun keuze in 

het stemhokje. Ze moeten kritisch hun 

eigen weg kunnen vinden in de wirwar 

aan informatie om daarna vrij te zijn 

om hun eigen overtuigingen te volgen. 

Hopelijk weten ze onzin van zin te 

onderscheiden en vallen ze niet ten 

prooi aan populistisch, onnadenkend 

en vooral haatdragend kuddegedrag. 

Ze mógen wel onnadenkend worden, 

ze hebben het recht om te zijn wie ze 

zijn. Maar als het aan ons – onderwij-

zers – ligt, liever niet. We willen dat 

ze wijs worden. Dat ze zelf, bedacht-

zaam, hun keuzes kunnen afwegen.

Dit alles mogen we van een burger 

met stemrecht verwachten. Maar pre-

cies dit alles roept ook een moeilijke 

vraag op die in opvoed- en onderwijs-

kunde zo boeiend overal doorheen 

speelt: hoe kweek je autonomie? Hoe 

zorg je dat iemand moreel bewust-

zijn krijgt, vanuit zichzelf? Hoe voed 

je wijsheid? Hoe zorg je dat iemand 

kritisch denkt? Hoe accommodeer je 

zelfdenkzaamheid?

Burgerschap na Theo van Gogh
En dat al zonder moralistisch sturend 

te zijn. Zonder zelf te vertellen of ze 

links dan wel rechts moeten gaan 

stemmen en zonder ze te vertellen 

welk geloof juist is, welke complot-

theorie fout is en dat ze meer om het 

milieu moeten geven dan om hun 

speelgoed. Want ze mogen zelf hun 

eigen mening bepalen.

Paradoxaal als het klinkt, willen we 

dus het zelfstandig denken aanwak-

keren, zonder top-down informatie te 

verstrekken. En dat kan. Heel simpel. 

Door vragen te stellen waar geen 

goede antwoorden op bestaan. Want 

daarmee open je de ruimte om te 

filosoferen.

Het is niet voor niets dat externe en 

vaste leerkrachten op scholen komen 

filosoferen met kinderen in het kader 

van burgerschap. De gemeentelijke 

geldpotjes waardoor mijn collega 

Maaike Merckens en ik bijvoorbeeld 

vanaf de moord op Theo van Gogh 

in Amsterdam-West op alle scholen 

terecht konden met onze filosofie-

lessen, klonken ieder jaar anders. 

‘Anti-discriminatie’ en ‘anti-radicalise-

ring’, en naar de scholen toe gebruik-

ten we het eufemisme ‘burgerschap’.

 

Bubbel van het eigen gelijk
Bij het filosoferen maak je van iedere 

vraag een democratisch proces. Ieder 

mag zijn stem laten horen. We luiste-

ren naar elkaar en gaan in op elkaars 

argumenten. We wegen argumenten 

af, vragen ons af welke waarde erach-

ter schuilt en oordelen zo genuan-

ceerd mogelijk. Juist omdat in een 

filosofisch gesprek de docent niet kan 

zeggen wat de waarheid is, krijgen kin-

deren de vrijheid, de ruimte, om hun 

eigen gedachtegang te structureren. 

Ze worden uitgedaagd om zelf iets te 

vinden en daar verantwoordelijkheid 

voor te dragen. Ze voelen langzaam-

aan welke argumenten sterk zijn en 

welke minder, iets wat ze mee kunnen 

nemen als ze waarachtig nieuws van 

nepnieuws willen filteren.

In tijden waarin politiek en weten-

schap door de media verworden tot 

een spektakel van oneliners.... in tijden 

dat ongezouten meningen niet langer 

alleen als dronken tirades in de beslo-

tenheid van de kroeg klinken… in tij-

den dat er geen zeepkist meer nodig is 

om gehoord te worden, maar sociale 

media verworden zijn tot megafoon 

en bubbel-van-het-eigen-gelijk ineen 

en iedereen online met zijn mening 

anderen kan infecteren... Juist nu is 

er des te meer noodzaak voor deze 

vaardigheden, zowel bij kinderen als 

volwassenen.

Sabines boek ‘Kinderlogica – Filoso-

feren op een multiculturele school’ 

(Lemniscaat 2017, € 16,95) biedt veel 

voorbeeldgesprekken en verdieping 

over netelige sociaalmaatschappelijke 

kwesties.
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antwoord – dat een andere kat die 

vlooien moest hebben doorgege-

ven en dat die kat het weer van een 

andere kat had – bracht Sarah aan 

het denken: “Dat kan toch niet altijd 

zo doorgaan? Alleen getallen gaan op 

die manier altijd door.” Matthews was 

verbouwereerd: zijn dochters gedach-

tegang leek op die van Thomas van 

Aquino, waarover hij zijn studenten 

onderwees: de Middeleeuwse filo-

soof-theoloog was via het eindeloos 

teruglopen van oorzaken óók uitge-

komen bij gedachten over een ‘Eerste 

Oorzaak’. Matthews concludeerde dat 

het hedendaags dominante ontwik-

kelingspsychologische denken over 

de kindertijd als het doorlopen van 

‘ontwikkelingsstadia’ geen plek bood 

voor de oorspronkelijkheid en inventi-

viteit waartoe jonge kinderen soms in 

staat zijn. En daarmee, zo zou Janusz 

Korczak (zie p. 12) aanvullen: geen 

plek voor het serieus nemen van het 

kind als medemens.

 

Alleen nog nuttige vragen?
Die jonge leeftijd van Sarah is een 

markant startpunt. Velen van ons 

kennen de onvermoed diepe vragen 

over leven en dood, die peuters en 

kleuters kunnen stellen. Prachtig 

vinden we dat. Met een glimlach 

nodigen we onze jongsten uit hardop 

verder te denken. Maar waar zijn die 

spontane, open mijmeringen een paar 

Geen tijd hébben, maar wel tijd kunnen 
máken. Hoe zit dat?

 

Boek besproken: Philo & Sophia

‘Philo & Sophia’ is een 
prachtboek vol alledaagse 
gebeurtenissen en wijsgerige 
startvragen voor de leeftijd 
waarop bij kinderen de 
filosofische verwondering 
juist in de sluimerstand dreigt 
te raken, constateert Geert 
Bors.

In mei schreef ik in deze rubriek over 

de stand van zaken rondom drie 

aspecten: relatie, permanente ontwik-

keling en professionalisering. Goed om 

eens te kijken naar hoe het er nu voor 

staat. Zelf zit ik in de laatste maanden 

van mijn directeurschap. Daarbij con-

centreer ik mij op een aantal zaken:

• Kritisch doorlopen van de website en 

zorgen voor completering

• Schrijven van een aantal boekjes en 

hoofdstukken voor bepaalde uitgaven

• Bezoeken nieuwe directeuren

Verzette evenementen
Door het coronavirus heb ik pas een 

aantal kennismakingsbezoeken aan 

nieuwe directeuren kunnen realiseren. 

Een aantal zit in de planning, sommige 

vinden online plaats. De geplande 

buitenlandse bezoeken (Brussel-Graz) 

zullen moeilijk uit te voeren zijn. 

Corona maakt dat het op het jena-

planbureau stil is: de uitvoerders Ina 

en Johan werken grotendeels alleen of 

thuis, vanwege de afstandsregels.

Veel studiedagen staan onder druk. 

De studiedag op 3 maart ‘De ruimte 

als pedagoog’ is in overleg met de 

locatieleiding van jenaplanschool De 

Spaaihoeve in Eindhoven afgelast. De 

studiedag ‘Blokperiode’ van 7 april 

wordt doorgeschoven naar 2021-2022. 

De studiedag rondom het jonge kind 

krijgt een onlineversie en zal worden 

gehouden op 9 juni. De dag voor 

directeuren (17 maart) is afgelast, 

omdat juist ontmoeting hierbij essen-

tieel is en we dit – voorlopig – niet 

kunnen waarmaken.

JOG en lectoraat Vernieuwings- 
onderwijs
Op 12 februari verzorgde een aantal 

leden van JOG, de Jenaplan Onder-

zoeksGroep, een workshop rondom 

het onderzoeksproject ‘Het bevorde-

ren van de ondernemende houding bij 

kinderen’. Hierbij is een compilatiefilm 

over hetzelfde onderwerp getoond, 

die ook te zien is via: www.jenaplan.

nl/nl/media/films. Alle workshops/

presentaties (Meet & Greets) vloeien 

voort uit onderzoekstrajecten van het 

lectoraat Vernieuwingsonderwijs.

jaar later? Matthews schrijft daarover: 

“Mijn hypothese is dat kinderen, als 

ze eenmaal in het schoolregime zijn 

opgenomen, leren dat er van hen ver-

wacht wordt dat ze alleen nog maar 

‘nuttige’ vragen stellen.”

Sabine Wassenberg kennen vaste 

Mensenkinderenlezers van haar 

column ‘De filosofiekring’ en van 

haar Filosofie Doeboeken, waarmee je 

fijne gesprekken kunt hebben met je 

(bovenbouw)kinderen – in de zomer-

vakantie, maar ook in een filosofie-

kring. Haar nieuwste pennenvrucht 

Philo & Sophia is een bundel ‘verhalen 

voor kleine filosofen’, vanaf een jaar 

of zes. Precies de leeftijd waarop de 

wijsgerige verwondering op de ach-

tergrond dreigt te raken.

 

Perspectief vanuit de boomhut
Het eerste dat opvalt is het mooie 

oblong formaat en de wat dromerige 

tekenstijl van illustrator Karin van der 

Riet. De ontmoeting tussen Philo en 

zijn nieuwe buurmeisje Sophia bekijk 

je vanuit het perspectief dat beide 

kinderen hebben: Sophia kijkt tegen 

de onderkant van Philo’s boomhut 

aan; Philo kijkt naar beneden, naar 

Sophia op de schommel. Keuvelend 

tasten ze af en raken dan terloops aan 

een paar filosofische vragen: “Als jij 

niet Sophia – ‘wijsheid’ – had geheten, 

maar bijvoorbeeld ‘domheid’, zou je 

dan nog wel dezelfde zijn?” Wanneer 

Sophia’s vader terugkomt en consta-

teert dat ze al een vriendje gemaakt 

heeft, kijken beide kinderen elkaar 

aan: kun je een vriendje máken?

Zo zit het boek boordevol alledaagse 

gebeurtenissen, waarin Philo en 

Sophia ongerijmdheden en verwon-

deringsvragen aantreffen. Over wat 

muziek precies is. Over hoe je ‘geen 

tijd kunt hebben’, maar wel ‘tijd kunt 

maken’. Over hoe een eikeltje weet 

dat hij een eik moet worden. En 

uiteindelijk ook, naast elkaar liggend, 

kijkend naar de sterren, over de 

grenzen van het heelal en of je wat 

er vóór de Big Bang kwam ‘God’ kunt 

noemen. In de middenbouw, waar 

de aandacht voor lezen, schrijven en 

rekenen – terecht – groot is, is het 

fijn dat andere velden van denken en 

doen niet in een sluimerstand raken. 

Petersens nadruk op leren-in-verwon-

dering krijgt alle ondersteuning, als je 

Philo en Sophia ook een plekje geeft 

in je gesprekskring.

 

Sabine Wassenberg: Philo & Sophia, 

verhalen voor kleine filosofen, Leven-

dig Uitgever, € 17,50

Je-Na aan ’t hart
Deze Meet & Greets zijn elke vrij-

dagmiddag van 15.00 tot 16.00 

via livestream te volgen. Als je je 

aanmeldt, ontvang je een mail met 

een link. Aanmelden kan via: www.

saxion.nl/events/2020/november/

kom-naar-de-conferentie-overbrug-

gen-verbinden-van-vernieuwingson-

derwijs-en-onderzoek. De Meet & 

Greets worden opgenomen en kunnen 

achteraf worden bekeken op het You-

Tube-kanaal van het lectoraat. 

De planning is dat op het eind van het 

schoolseizoen het toegezegde boek-

werk over het onderwerp ‘Bevorderen 

van de ondernemende houding van de 

kinderen’ uit zal komen.

Films en publicaties
We zijn gestart met een Duits vertaal-

traject voor alle tot nu toe uitge-

brachte films. De ondertitelde films 

die klaar zijn, staan op: www.jenaplan.

nl/de/filme. Het boek Jenaplan, school 

waar je leert samenleven is intussen ook 

in het Duits en het Japans vertaald.

De productiegroep films houdt zich 

nu vooral bezig met een film over het 

jonge kind in de jenaplanschool. Voor-

lopig is het filmproject ‘Samen spelen’ 

opgeschort. Wanneer alles goed 

verloopt, zal de film over het jonge 

kind geïntroduceerd worden tijdens de 

online-bijeenkomst op 9 juni 2021.

Er wordt intussen gewerkt aan een 

publicatie over probleemoplossend 

stamgroepwerk. Ook komt er een 

publicatie vanuit het lectoraat Ver-

nieuwingsonderwijs Perspectieven op 

Jenaplan, waarbij verschillende door-

gewinterde jenaplanners geïnterviewd 

zullen worden.

 

Afsluitend wil ik de introductiecursus 

nog even aanstippen. De inschrijving 

is begonnen op: www.jenaplan.nl/nl/

jenaplan/scholing/introductiecursus. 

Op stapel staan verder een NJPV-op-

leiding voor schoolleiders, opleidings-

modules voor jenaplanwerkers met 

het jonge kind en intern begeleiders. 

En hopelijk kunnen we de aangekon-

digde film ‘Samen spelen’ realiseren 

in het tweede deel van het huidige 

schooljaar.

 

Jaap Meijer

directeur NJPV

In het boek Filosofie van de kinderja-

ren (1995, vertaling Berrie Heesen) 

beschrijft auteur Gareth Matthews 

hoe een paar decennia eerder zijn 

vierjarige dochtertje Sarah zich een 

keer afvroeg hoe haar kat aan vlooien 

was gekomen. Papa Matthews’ 



Tijdschrift voor en over jenaplanonderwijs

10, 20 jaar van nu: 
hoe kijken we terug?

Arjen 
Achterop

Arjen Tabak

Hoe moet burgerschap er dan uitzien volgens u? Mijn 

wensbeeld: burgers die betrokken zijn op elkaar. Kunnen 

luisteren. Burgers die betrokken zijn bij de wereld om 

ons heen. Veerkracht, verantwoordelijkheid te dragen 

voor precies wat we dragen kunnen, de vaardigheid om 

écht met een ander te praten (o alsjeblief niet ‘communi-

ceren’, daar zit geen luisteren in, maar praten), de moed om 

jezelf in de spiegel te zien en te beseffen dat al-die-ande-

ren-uit-het-eerste-grondwetsartikel ons kunnen helpen om 

ons zelf te repareren. En dan trots te lachen met anderen 

en om ons zelf (ontleend aan Guy Claxtons Building Learn-

ing Power-visie).

 

U doet de 3D-media uit en drinkt met uw oud-leerling 

een kop koffie met zelfgebakken marmercake. U nodigt 

de buurvrouw en haar dochter ook uit. Uw oud-leerling 

helpt daarna met het laminaat leggen, ook al vindt uw 

oud-leerling dat ze te veel lippenstift draagt. Maar dat 

heeft hij alleen tegen u gezegd.

 

Arjen Tabak is leerkracht, 

onderwijskundige en eigenaar

van Onderwijs doe je samen.

Als we over tien, twintig jaar nog eens terugkijken naar 

de jaren 2020 en 2021, hoe zullen wie die jaren dan 

vooral herinneren? Zal het de Coronacrisis zijn? Of zijn 

we dan alweer vergeten met hoeveel moeite we het onli-

ne-lesgeven moesten leren, omdat het dan bijna dage-

lijkse praktijk is? Zal het onze veranderde houding ten 

opzichte van het milieu zijn: thuiswerken, dus minder 

vervuilend verkeer, ook na Corona blijven fietsen, minder 

tot geen vlees?

 

Of zal het vooral de periode zijn waarin burgerschap als 

onderwijstaak niet alleen duidelijker in de grondwet ver-

ankerd werd, maar waarin het elk van ons daadwerkelijk 

begon te lukken om in ieder mens een sparringpartner 

te zien, die ons eigen denken en doen verder helpt: een 

bron van gezelligheid, van een (broodnodige) andere blik 

op ons leven, de beste manier om weer eens heerlijk te 

lachen. Lukt het ons eindelijk om een beetje trots te zijn 

op onszelf zonder anderen daarbij naar beneden te moe-

ten trappen?

 

Wacht, ik maak het u makkelijk… Doe uw ogen dicht en 

zie hoe er bij uw buurvrouw een robottaxi landt: haar 

dochter komt langs om laminaat te leggen. Intussen, 

via 3D-media op uw tafel naast een dampend kopje 

koffie, excuseert een politicus zich voor de omgekomen 

Nederlandse VN-militair van de de-escalatie-macht in de 

Verenigde Staten. De dagelijkse jonge wandelaar komt 

voorbij, wandelaar sinds zijn vrouw hem verlaten heeft.

Pas nu herkent u een oud-leerling. U stapt de straat op 

om hem aan te spreken… om hem te bemoedigen. Wat 

gaat u zeggen?


