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Inleiding 

De afgelopen jaren heb ik deelgenomen aan de opleiding van Het Kan!. Dit is een belangrijk 

onderdeel geweest van de groei die ik als persoon en stamgroepleider doorgemaakt heb. 

Het inzicht in het Jenaplanonderwijs heeft mij laten weten hoe goed dat dit concept bij mij 

past. 

Toen het maken van het Meesterwerk langzaamaan in zicht kwam, was daarom voor mij al 

snel duidelijk dat ik eigenlijk heel erg veel interessant vind. Met het hele team gingen we 

aan de slag met de module ‘vraag het de kinderen’. Ik ging hierdoor steeds meer aan mijn 

stamgroep vragen. En zag ik hoe belangrijk pedagogisch tact is.  

Naar aanleiding van het lezen van het boekje “levend leren - Mee Eens” wilde ik ook graag 

meer doen aan burgerschapsvorming in de stamgroep. Een mooi onderwerp om de 

kinderen meer eigenaar te maken van wat er in de wereld, in hun omgeving, in de klas en 

bij hen zelf gebeurt. Tijdens het lezen over burgerschap kwam ik erachter hoe belangrijk 

het pedagogisch tactvol handelen van een stamgroepleider wel niet is.  

Tijdens het lezen en luisteren naar de theorie van en over burgerschapsvorming kwam 

sterk de periode van mijn burn out naar voren. Op de school waar ik toen werkte werd de 

psychologische basisbehoefte ‘relatie’ niet aan de orde gesteld. Pionieren stond voorop 

maar ieder deed dit voor zichzelf. Ik heb gemerkt dat ik enorm op zoek was naar relatie. 

Het insluiten van anderen in plaats van het uit- / buitensluiten van anderen. Ik heb me 

letterlijk buitengesloten gevoeld. Er was geen tijd voor het in gesprek gaan, het samen 

werken, het vieren van mooie momenten en het spelen. Dit werd vooral allemaal gedaan 

door mijzelf wanneer ik thuis was. Op school was hiervoor geen plek. Ik heb daardoor 

schade opgelopen. Een laag zelfbeeld. Niet in gesprek meer durven gaan. Mijn eigen 

mening niet meer durven geven, tijd voor jezelf nemen en zelf bepalen. Ik denk doordat ik 

deze ervaring helaas heb moeten meemaken ik nu een andere groepsleider ben. Ik sluit 

kinderen in, ik laat ze in de groep, ik geef kinderen een stem, ik blijf in gesprek met 

kinderen, ik geef de kinderen ruimte om zichzelf te leren kennen en te bepalen wanneer de 

situatie erom vraagt om even een stapje terug te doen. Dit is inclusief denken en 

kinderparticipatie. 
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Mijn dankwoord: 

Peter en Anite, jullie hebben me de kans te geven om de ruimte te zoeken en te ervaren 

wat dit onderzoek  met kinderen en mijzelf doet. Jullie inspiratie, vertrouwen en geloof in 

mij hebben mij goed gedaan. Ik ben een sterker mens geworden die ook meer gelooft in 

zichzelf en durft te laten zien waar ze voor staat. Ontzettend bedankt!  

De Omnibus bedankt voor het vertrouwen om mij te laten pionieren en de 

nieuwsgierigheid die jullie bij mij opwekte maar ik ook bij jullie. Een eer om dit onderzoek 

te doen op deze fijne school.  

Mijn collega Lianne van Bastelaar. Zij werd enthousiast van mijn onderzoek naar 

burgerschapsvorming op de Omnibus. Ze is met een master bezig en had ook een 

onderwerp nodig. Doordat we samen in gesprek waren kwamen we op het idee om een 

kinderraad te starten. Dit is natuurlijk een mooi vervolg op mijn onderzoek. Door onze 

krachten te bundelen hebben we naderhand samen een presentatie gegeven aan het team 

over ons meesterstuk. En samen met het team een tijdspad opgezet. Met trots kijk ik terug 

op onze samenwerking.  

Dankwoordje voor de kinderen: Zij hebben er mede door gezorgd dat ik weer weet hoe het 

is om met een fijn gevoel naar school te gaan, te kunnen zijn wie je bent. En dat je er toe 

doet. Kijkend naar de stamgroepvergadering: waar je deel uitmaakt ben je nodig, denk je 

mee, hoor je erbij, neem je deel. Van hen word ik enorm gelukkig en blij en krijg ik energie 

voor tien. Samen leren we, geven we elkaar ruimte en feedback. De kinderen hebben 

ervaren hoe het is om de ruimte te krijgen en dat wat je inbrengt er ook daadwerkelijk iets 

mee gedaan wordt. Super trots ben ik op deze kanjers. Samen hebben we laten zien dat 

een stamgroepvergadering ,met enorm veel participatie, leidt tot het participeren in het 

dagelijks leven. Samenleven!  
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Samenvatting 

In dit meesterstuk komen enkele dingen samen: 

de relatie tussen kinderen onderling en de relatie 

met hun stamgroepleider. Daarnaast de kracht 

van de stamgroep èn de ontwikkeling van de 

groep m.b.t. kinderparticipatie/burgerschap. 

Ook de persoonlijke ontwikkeling en groei die ik 

heb ervaren bij mezelf en natuurlijk die van de 

kinderen.  Dit alles is in een woord samen te vatten: ‘Samenleven’. Ik heb ervaren met de 

kinderen wat samenleven is en wat het doet met ons. Natuurlijk ontbreekt mijn visie op het 

Jenaplanonderwijs ook niet, welke hier een grote rol in speelt.  

Dit proces is een hele ervaring geweest. Ik heb mijn kinderen nog beter leren kennen en 

ervaren dat wanneer je het los laat er de mooiste projecten, ideeën, ambities, onderzoeken 

en ondernemingen ontstaan. Het heeft me een betere stamgroepleider gemaakt, eentje die 

ik altijd al heb willen zijn. Daarnaast heeft het me nog een duidelijker beeld gebracht van de 

bedoeling van Peter Petersens visie op onderwijs. SAMENLEVEN. Ik heb de ruimte gekregen 

maar ook ontdekt om dat te kunnen doen in het onderwijs waar ik in geloof. Jenaplan geeft 

ons deze ruimte. Het geeft een heerlijk en vrij gevoel. Kinderen werden open in hun 

denkprocessen en ook in de stamgroep durfden ze hun zaken te bespreken. Er is een hoge 

betrokkenheid met betrekking tot het pedagogisch klimaat in de groep.  
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Probleembeschrijving 

Burgerschapsvorming in het onderwijs 

Vanaf 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Ze 

mogen deze opdracht zelf invullen, maar moeten er wel verantwoording over afleggen. De 

regeling wordt  ‘bevordering actief burgerschap en 

sociale integratie’ genoemd.  

De beide begrippen worden uitgelegd als ‘de bereidheid 

en het vermogen om deel uit te maken van de 

gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te 

leveren’ en ‘ sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties’.  

De hoofdopdracht valt hiermee ongeveer samen, namelijk: ‘toerusting tot participatie in de 

samenleving’. Doordat scholen deze opdracht op hun eigen manier in mogen vullen, kan 

het zomaar zijn dat het helemaal niet gebeurt. 

Het onderwijs heeft een belangrijke taak in het voorbereiden van kinderen op hun rol in 

onze democratische samenleving. School is ook een logische plek voor deze taak, omdat de 

stamgroep een soort mini samenleving is en bovendien vrijwel iedere Nederlander onder 

de 18 jaar bereikt. Veel scholen vinden burgerschapsonderwijs dan ook een belangrijke 

verantwoordelijkheid. Maar hoe geven we dit vorm? Wat is onze visie? Hoe bereiden we ons 

goed voor als stamgroepleiders? Wat betekent dat dan voor het jenaplanconcept? Wat is al 

vanzelfsprekend? Dit lijkt me zeer interessant.  
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De gewenste situatie. 

Ik gun de Omnibus een doorgaande lijn in het werken aan burgerschapsvorming. Waarbij 

kinderen een actieve rol spelen en hierdoor een actieve bijdrage kunnen leveren aan de 

maatschappij. De stamgroepleiders hebben hierbij de taak om de kinderen hierop voor te 

bereiden.  

De WHY-HOW- WHAT van De circle van Sinek: 

Waarom burgerschapsvorming, kinderparticipatie? 

Hoe willen we dat dit terugkomt in onze school? 

Wat hebben we daarvoor nodig? 

Doel van het onderzoek:  

Scholen zijn gebaat bij een doorgaande lijn in de school. Ik zou graag willen leren wat de 

definitie van burgerschapsvorming is, wat de wet zegt over burgerschapsvorming, wat er 

bekend is over burgerschapsvorming in de Jenaplansschool, welke middelen er zijn om 

burgerschapsvorming in de stamgroep terug te laten komen. Daarnaast zou ik graag willen 

weten welke vaardigheden kinderen moeten leren/ontwikkelen voor burgerschapsvorming 

en welke vaardigheden de stamgroepleider dient te hebben om burgerschapsvorming in te 

zetten. 
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Vooronderzoek: 

De beginsituatie van OJBS De Omnibus 

OJBS de Omnibus is een van 9 scholen die samengebracht zijn in een Stichting Akkoord! 

primair openbaar onderwijs. De stichting heeft als doel om krachtig en kwalitatief goed 

onderwijs te geven. De leus luidt dan ook: Niet apart maar samen! Een van de 

uitgangspunten van de stichting, die gebaseerd is op burgerschapsvorming, is : Bouwen aan 

de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (vrijheid van meningsuiting, 

gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, autonomie en verdraagzaamheid – dus ook het afwijzen 

van intolerantie en discriminatie).  

En de kernwaarden: 

Waarden en normen: wij gaan uit van de beginselen van de democratische rechtsstaat, zoals 
vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen. Deze vormen de kaders 
waarbinnen de pluriformiteit tot zijn recht kan komen en bieden ruimte voor de 
opvattingen en uitingen van minderheden. 
Van en voor de samenleving: De aandacht is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht 
maar ook naar buiten. Openbare scholen maken steeds meer werk van hun 
verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Ze stimuleren de actieve participatie en 
betrokkenheid van ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school afspeelt en 
geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Het gaat hiermee verder dan het enkel 
afleggen van verantwoording over de resultaten die de school haalt. 

De Omnibus telt ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Drie groepen 0-1-2, drie 

groepen 3-4-5 en twee groepen 6-7-8. Ons team bestaat uit 15 leden.  Afgelopen september 

zijn wij met het team gestart aan de cursus ‘ Vraag het de kinderen’.  

Openbaar onderwijs: 

In onze schoolgids staat dat wij als openbare school 

actief willen bijdrage aan een vreedzame, 

pluriforme samenleving. Door de verschillen die er 

zijn leren we om te gaan met begrip, respect en 

tolerantie. Dit wordt gezien als een goede 

voorbereiding op een latere deelname aan de 

8 



 
 

samenleving, waarin kinderen zichzelf moeten kunnen redden, met en tussen andere 

mensen.  

 

Pedagogische kwaliteit 
Een fijn en veilig schoolklimaat en goede sfeer vormen de basis van onze school. Dit voel en 
zie je als je binnenloopt. Kinderen die graag naar school komen presteren ook beter.  
Elk kind moet zich veilig voelen, het gevoel hebben dat het op onze school geaccepteerd 
wordt en daardoor graag naar school komt. Het kind doet ertoe! Daarom is voortdurende 
aandacht voor positieve groepsvorming gedurende het hele schooljaar belangrijk. Een 
goed klimaat vraagt om respect voor elkaar en om rekening te houden met de ander. We 
creëren dagelijks bewust deze situaties binnen de stamgroep en frequent op schoolniveau. 
Dit vraagt om een actieve opstelling van de stamgroepleider, om gericht te zijn op een 
goede relatie met het individuele kind. Het kind moet voelen dat het geaccepteerd wordt 
en dat de stamgroepleider betrokken is bij het doen en laten van het kind. 
 
Kind en school in de maatschappij van nu 
Natuurlijk is de huidige maatschappij niet meer de maatschappij van de jaren twintig. Het 
onderwijs heeft zich dan ook voortdurend aangepast. Kinderen moeten goed worden 
voorbereid op hun toekomst in een snel veranderende, complexe maatschappij. Dat 
betekent dat het gaat om veel meer dan alleen maar kennisoverdracht.  
Wat wil een jenaplanschool? 
Onze school wil een leefwerkgemeenschap zijn waar kinderen goed inhoudelijk onderwijs 
krijgen. We leren kennis en vaardigheden effectief en efficiënt aan. Vervolgens passen de 
kinderen de opgedane kennis toe in opdrachten of tijdens wereldoriëntatie of 
stamgroepwerk. Het geleerde passen ze dus toe in een andere, betekenisvolle situatie. 
Daarnaast willen we kinderen ook leren samenleven. We willen ze vormen tot mensen die 
van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en een duurzame wereld. We willen het 
zelfverantwoordelijk handelen van kinderen bevorderen en hen leren om samen te leven. 
Dit doen we binnen de sociale setting van de stamgroep. 
Dus naast de cognitieve ontwikkeling van de kinderen is in een jenaplanschool de sociale-, 
emotionele- en creatieve vorming van belang.  
 
Bovenstaande wordt vormgegeven in de vier basisactiviteiten:  
samen spreken, samen spelen, samenwerken en samen vieren. 
In deze vier vormen wordt het zelfstandig spelen en leren afgewisseld met het gestuurd en 
begeleid leren.  
De openbare school leidt op tot begrip, tot respect 
Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een 
afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan 
te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt 
aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Er is daarbij geen voorkeur voor één 
bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere 
opvattingen.  
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Jenaplan onderwijs:  

Uit onze schoolgids:  

Het goed voorbereiden op hun toekomst dat betekent meer dan alleen kennisoverdracht. 

Hierin komt terug de groei van de zelfstandigheid, het leren omgaan met vrijheid, het leren 

zelf werk te plannen. Daarnaast wordt kinderen geleerd verantwoordelijk te zijn voor het 

eigen werk en de omgang met elkaar. Dit kan perfect in de driejarige stamgroepen waarin 

wij werken.  

In het schoolplan wordt verwezen naar burgerschapsvorming en integratie: 

Burgerschapsvorming en integratie 
De Omnibus is van mening dat binnen de kernkwaliteiten en grondbeginselen van het 
openbaar onderwijs burgerschapsvorming en integratie gefundeerd aanwezig is. In dit 
kader gaan we daarnaast uit van de volgende basiswaarden, die we actief vorm geven 
binnen onze school: 
 
Vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag zeggen of schrijven wat je denkt, of tegen 
de opvatting van anderen in mag gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar geloof uitdragen, 
of zijn of haar mening aan anderen voorhouden.  
 
Gelijkwaardigheid betekent dat mensen van gelijke waarde zijn. Daarbij maakt het niet uit 
wat je denkbeelden zijn of wat je gelooft. Je hoeft niet te vinden dat die denkbeelden of 
gebruiken zelf waardevol zijn, maar wel dat mensen met andere denkbeelden en gebruiken 
niet minder waard zijn dan jij, of dan jouw groep.  
 
Begrip voor anderen betekent dat je probeert te begrijpen waarom mensen of groepen 
bepaalde denkbeelden of gebruiken hebben: wat is de achtergrond daarvan en waarom is 
dat belangrijk voor een ander. Verdraagzaamheid (ook wel tolerantie genoemd) betekent 
dat je de mening of het gedrag van een ander accepteert, ook al ben je het er helemaal niet 
mee eens. En het betekent ook dat je ieder de ruimte wilt geven om zo’n mening of zulk 
gedrag te hebben.  
 
Autonomie betekent dat iedereen zelf kan bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/zij zijn/haar 
leven wil leiden. Ieder is dus bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welke denkbeelden of welk 
geloof voor hem/haar belangrijk is. Bij bovenstaande zaken moet je je wel houden aan de 
wet natuurlijk.  
 
Het afwijzen van onverdraagzaamheid (ook wel intolerantie genoemd) is het 
tegenovergestelde van tolerantie. Onverdraagzaamheid betekent dat je vindt dat andere 
mensen of groepen, dingen waar jij het niet mee eens bent, niet zouden mogen denken of 
doen; en dat je het niet nodig vindt dat ieder de ruimte krijgt om zo’n mening of zulk 
gedrag te hebben.  
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Het afwijzen van discriminatie. Discriminatie betekent dat mensen of groepen bij anderen 
achtergesteld worden, of dat je vindt dat er voor mensen met andere denkbeelden of 
gebruiken niet zoveel ruimte hoeft te zijn, of dat die denkbeelden of gebruiken misschien 
zelfs verboden moeten worden.  
 

De naam van onze school ‘De Omnibus’, komt uit het Latijn en betekent ‘voor allen’. Een 
omnibus is tevens een openbaar vervoermiddel waarmee iedereen kan reizen.  
De betekenis sluit perfect aan bij ons openbare- en Jenaplan karakter. Iedereen is welkom, 
ongeacht zijn afkomst of levensovertuiging. Iedereen kan met ons mee op reis! Als je bij 
ons binnenstapt dan voel, proef en zie je dat meteen. 
 
 
Beginsituatie van mijn stamgroep ‘de Sporthelden’. 
 
In mijn stamgroep wordt weinig tot niets gedaan aan burgerschapsvorming. In de 
weekplanner staat op vrijdag stamgroep vergadering. Dit vullen we in op onze eigen 
manier. We zitten vaak in de kring en bespreken dan wel eens punten die voor de 
stamgroep relevant zijn. Toch denk ik, kijkend naar de basiswaarden uit het schoolplan, dat 
we als school nog veel kunnen leren. 
Vrijheid van meningsuiting: de kinderen in mijn groep leren om hun eigen mening te geven. 
Er is echter geen middel of structureel format om kinderen te leren dat hun mening 
essentieel is bij bepaalde onderwerpen.  
Gelijkwaardigheid: In onze stamgroep hebben we het vaak over de verschillen in de groep. 
Maar je mag ook verschillend zijn in het uiten van je mening. Dit komt nog niet zozeer 
terug.  
Begrip voor anderen:   
Autonomie: Je eigen denkbeelden hebben over iets dat zich voordoet. Dit komt terug maar 
niet zozeer over onderwerpen die de stamgroep aan gaat.  
Het afwijzen van onverdraagzaamheid: hier hebben we in het stamgroep vaak over maar 
niet zozeer tijdens vergaderingen.  
Het afwijzen van discriminatie: Hier wordt aandacht aan besteed. 
Graag zou ik de stamgroep gunnen om eigen zaken die voor de stamgroep belangrijk zijn 
te laten bespreken in de vergadering. Waardoor kinderen een mening leren vormen en dat 
er daadwerkelijk iets gedaan wordt met hetgeen dat anders dient te worden. Zo leren 
kinderen ook naar elkaars mening te luisteren en argumenten mee nemen en zo ook hun 
eigen mening indienen. Hierdoor denk ik dat bovenstaande punten nog explicieter terug 
zullen komen.  
 
Hoe komt burgerschapsvorming terug in de middenbouw? 
Bij elke stamgroep staat een keer per week een stamgroep vergadering gepland. In de 
middenbouw geven ze aan dat wanneer het uitkomt hier in de kring over gepraat wordt. Er 
is geen structureel instrument. Er worden vooral vanuit de stamgroepleiders 
agendapunten ingebracht en kinderen reageren hierop. Daarnaast wordt er aan actuele 
gebeurtenissen aandacht besteed in kringgesprekken en wordt er sporadisch 
gefilosofeerd.  
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Wat gun ik de kinderen en het team op de Omnibus? 

Onze school is goed bezig om meer Jenaplan in de school op te nemen. Een opfriscursus is 

daarvoor heel fijn. Bij de module ‘ vraag het de kinderen’  heeft ons allen aan het denken 

gezet. We vragen steeds meer aan onze kinderen maar beslissen ook nog steeds veel zelf. 

Hiervoor zou ik het graag willen zien dat er een structureel systeem gaat ontstaan om 

burgerschapsvorming in te zetten. Het moet een herordening worden onder het kopje 

‘burgerschap en sociale integratie’. Dit zal ervoor zorgen dat als stamgroep steeds meer 

beslissingen samen genomen worden, kinderen een stem krijgen in de stamgroep maar 

ook dat onderwerpen doorgevoerd kunnen worden naar een kinderraad.  Onze school is 

een oefenplaats om het leren en het leven in het samenleven.  Wij nemen deel als lid van 

de gemeenschap. Op onze school is een vanzelfsprekend gezag.  Maar dit gezag hoort wel 

samen te gaan met een grote eigen verantwoordelijkheid van kinderen met ( democratisch) 

model gedrag van groepsleider.  
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Theoretische verdieping: 

Wat is burgerschapsvorming? 

Burgerschapsonderwijs rust kinderen toe om op basis van eigen idealen, waarden en 

normen te functioneren in een democratische en diverse samenleving. 

Burgerschapsonderwijs draagt bij aan het ontwikkelen van het vermogen en de bereidheid 

om binnen de kaders van de democratische rechtsstaat een bijdrage te leveren aan de 

instandhouding of verdere ontwikkeling van de een democratische cultuur (Onderwijsbond 

2012).  

Burgerschapsvorming is ‘in’ en er is weinig schokkends meer aan het idee dat kinderen en 

jongeren zelf ook iets te zeggen hebben over hun leven en over wat en hoe ze leren. In het 

participatiebeleid ligt vaak de nadruk op het ‘meepraten’ van kinderen of jongeren. Wat 

minder aandacht krijgt, is het begrip participatie als voorwaarde om je te kunnen vormen, 

met andere woorden als pedagogisch concept van leer- en ontwikkelingsprocessen.  

Burgerschap wordt door de overheid in de Memorie van toelichting uit 2006 vooral gezien 

als actief burgerschap, waarbij ‘ kinderen leren door het te doen, te ervaren wat het is, door 

sociale verbindingen met elkaar aan te gaan zowel binnen de school als met de omgeving 

van de school, opdat ze met elkaar leren leven in een samenleving die wordt gekenmerkt 

door etnische, culturele, maatschappelijke en godsdienstige pluriformiteit.  

Democratisch burgerschap is het leren samen leven in een democratische samenleving, 

levert een essentiële bijdrage aan het volwaardig deelnemen aan die samenleving. Het feit 

blijft dat we als mens pas goed kunnen functioneren in een ordelijke samenleving. Dit komt 

minder systematisch voor in school. Samenleven moet je leren en dat gaat in geen geval 

vanzelf.  (Weijden, H. van der 1998). Democratie is meer dan de parlementaire democratie, 

waarin we eens in de vier jaar onze stem uitbrengen en waar het principe van ‘ de meeste 

stemmen gelden’ de besluitvorming bepaalt. Democratie is een levensstijl, is een manier 

van leven. (Dewey 1900). Deze stijl kan voor kinderen alleen gedijen in een democratisch 

georganiseerde school en heeft in het verlengde daarvan zijn neerslag in een 

democratische samenleving.  
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Met burgerschap in het onderwijs wordt bedoeld, hoe je je als burger manifesteert, in 

sociale, maatschappelijke en politieke contexten. Dat begint niet pas wanneer je 

meerderjarig bent: de klas, de wijk waarin je woont en de samenleving zijn voorbeelden van 

zulke contexten, waarin je ook als minderjarige een rol als burger kan spelen.  

Burgerschapsvorming is nogal een containerbegrip: 

 We spreken van burgerschapsonderwijs wanneer het gaat over:  

1 Onderwerpen die een spanning kennen tussen individuele- en collectieve- of tussen 

verschillende collectieve belangen of waarden, en niet tot een individueel probleem te 

reduceren zijn. Dat zijn (dus) sociale, maatschappelijke en politieke onderwerpen, waarin 

we afhankelijk zijn van elkaar om tot een goede uitkomst te komen.  

2 De manier waarop we–op allerlei niveaus–vanuit deze spanningen, belangen- en waarden 

tegenstellingen tot (nieuwe) besluiten en vreedzame oplossingen komen; of dat nu direct 

en tussen mensen onderling gaat, of indirect via instituties van democratie en rechtsstaat.  

3 Het toerusten van kinderen met kennis, vaardigheden en houdingen, die ze in staat 

stellen om zelfstandig te handelen ten aanzien van sociale, maatschappelijke of politieke 

problemen. Om een eenzijdig perspectief te voorkomen, reflecteren we daarbij vaak op de 

rol van burgers, de samenleving, de overheid en het bedrijfsleven.  

Wat zegt de wet? 

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale 

integratie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daar invulling aan geven. 

Artikel 8.3 Wet op het primair onderwijs. Het onderwijs: 

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 

b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
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Kerndoelen 

De kerndoelen geven handvatten op welke manier dit vorm zou kunnen krijgen.  

37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 

en normen. 

38. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 

met verschillen in opvattingen van mensen. 

Kinderparticipatie 

Kinderparticipatie kan binnen (de ontwikkeling van) burgerschapsonderwijs enerzijds 

gezien worden als educatief en normatief op zichzelf staand doel. Anderzijds als middel om 

handen en voeten te geven aan burgerschaps (ontwikkeling) (Huddleston, T. 2007). 

In de eerste plaats draagt kinderparticipatie bij aan de ontwikkeling van 

burgerschapsvaardigheden bij kinderen. Kinderparticipatie-projecten dagen kinderen uit 

om na te denken over maatschappelijke vraagstukken, deze te bediscussiëren met hun 

mede klasgenoten en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Dit zijn vaardigheden en 

ervaringen waar zij zelf de rest van hun leven baat bij hebben, en waar uiteindelijk de 

samenleving als geheel vruchten van plukt. Maar de doelstelling is breder dan enkel 

onderwijskundig.  

Voor participerend leren moeten kinderen leren om te gaan met veranderen. Meer dan tot 

nu het geval is. Met andere woorden: andersdenkenden, met verscheidenheid. Verder 

wordt verwacht dat ze leren mede vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling en aan die 

van hun schoolgemeenschap door te leren om een eigen verantwoordelijkheid te drage 

voor beide zaken. Deze vaardigheden moeten worden eigen gemaakt en leren toe te 

passen.  

De aanname dat leren van sociale en communicatieve competenties een kwestie is van 

sociale rijping is, is al vanaf eind negentiende eeuw niet meer aan de orde. Een school moet 

zorgen voor een werkplaats waar kinderen door samenwerking en samenspraak leren. 

Kinderen dienen zich deze competenties eigen te maken door deel te nemen aan een 
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gedeelde wereld van waarden en normen, van betekenissen en van ervaringen. Het 

oefenen van deze vaardigheden wordt noodzakelijk geacht.  

Vanuit deze optiek wordt de school gezien als een leer- en oefenplaats, waar kinderen 

worden voorbereid op een zelfverantwoordelijke en zelf bepaalde deelname aan de 

gemeenschap. Om uiteindelijk zelfstandig deel te nemen aan de ‘echte’ samenleving.  

Door kinderen zich te laten verplaatsen in het perspectief van een ander. Of door ze 

problemen op te laten lossen op een manier die niet alleen goed zou zijn voor henzelf of 

hun eigen groep, maar voor iedereen. Door daarmee te oefenen, kunnen spanningen 

tussen groepen worden verminderd, en soms zelf worden omgezet in samenwerking. 

(Eidhof, 2019). 

De participatieladder van Roger Hart. 

Je kunt kinderen en jongeren op verschillende niveaus laten participeren in de 

voorbereiding en uitvoering van een viering. Een bruikbaar instrument om te kijken hoe ver 

je gaat in het laten participeren is de participatieladder van Roger Hart. Bij trede een tot en 

met drie geef je kinderen en jongeren het idee dat ze participeren, maar eigenlijk zet je ze 

alleen in jouw eigen belang in. Deze treden zijn eigenlijk niet echt participatie te noemen. 

Bij trede vier en hoger is er wel sprake van echte participatie. Hierbij is de ene trede niet 

per definitie beter dan de andere. Afhankelijk van de situatie is de ene trede beter passend 

dan een andere trede: sommige taken vragen om meer begeleiding van een volwassene, 

hoe jonger kinderen zijn, hoe minder verantwoordelijkheid ze aankunnen en de ene 

jongere is de andere niet. 
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Voorstel leergebied burgerschap: 

Het curriculum met kerndoelen en eindtermen van Burgerschap is dertien jaar geleden 

vastgesteld. In oktober 2019 is dit curriculum geactualiseerd. In dit curriculum staan drie 

basiswaarden centraal die van belang zijn in de democratische, pluriforme samenleving: 

Vrijheid, gelijkheid en solidariteit.  Het curriculum gaat ook uit van de school als 

oefenplaats. 

Burgerschapsonderwijs daagt kinderen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen 

leefwerelden en grotere (mondiale)  maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om 

globalisering, duurzaamheid en technologie. Kinderen leren kritisch na te denken en te 

reflecteren op complexe, vaak etnisch geladen vraagstukken. Door het ontdekken van 
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mogelijkheden om zelf iets te doen aan deze vraagstukken, ontwikkelen kinderen een 

actieve houding. Zij leren in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te 

bevragen. Zo ontwikkelen zij hun eigen opvattingen.  

Burgerschap is in het onderwijs voortdurend aanwezig, maar niet altijd herkenbaar.  
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Burgerschapseducatie en jenaplan. 

Peter Petersen wilde juist kinderen van jongs af als democratische burger laten 

participeren in hun eigen omgeving, te beginnen op school. Niet gehoorzaam inburgeren in 

de bestaande maatschappij, maar samen met anderen participeren als actieve en 

zelfbewuste burgers. ‘ Kinderen hebben kinderen nodig voor hun menswording, opdat het 

tussen mensen anders wordt ( Petersen, 1985). De intentie van Petersens visie gaat verder 

dan het inburgeren van kinderen door ze de basisvaardigheden aan te leren.  

Petersen (1985) onderscheidt twee kanten aan het begrip gemeenschap. Enerzijds 

onderscheidt hij de begrippen maatschappelijk en staat. De staat als politieke organisatie 

beschermt de leden van de maatschappij tegen bedreigingen van buitenaf en draagt zorg 

voor het algemeen belang van alle individuele leden. Anderzijds onderscheidt Petersen de 

begrippen ‘gemeenschap en volk’. Individuele leden van een gemeenschap kunnen in 

volledige vrijheid deelnemen aan de gemeenschap waartoe zij willen behoren. De 

gemeenschap staat bij Petersen in het middelpunt van zijn beschouwing en is daarmee de 

kern van een jenaplanschool. De gemeenschap en het individu staan volgens hem niet in 

tegenstelling of tegenover elkaar. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds.  

Het belang van de gemeenschap binnen een jenaplanschool is te herkennen in vele 

schoolgidsen (Van der Horst 2010). Leren , leven en werken binnen de schoolgemeenschap 

neemt een belangrijke plaats in. Vieringen in de Jenaplanscholen zijn vaste momenten 

waarop de gemeenschap bij elkaar komt en het samenzijn benadrukt. Vooral tijdens deze 

momenten voel je dat je bij elkaar hoort en op elkaar betrokken bent. Aandacht en 

waardering, maar ook respect tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid 

zijn belangrijke uitgangspunten die tijdens een viering herkend en gevoeld worden.  
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Basisprincipes Jenaplan 

In het jenaplan onderwijs werken we met basisprincipes. De basisprincipes zijn 

richtinggevend voor onderwijs en opvoeding in de jenaplanscholen. De basisprincipes zijn 

onderverdeeld in drie groepen: over de mens, over de samenleving, over het onderwijs.  

Met name in basisprincipe 5 tot en met 10 is burgerschapsvorming duidelijk zichtbaar: 

05: Elk mens wordt als een cultuurdrager en vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo 

benaderd. 

06: mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare 

waarde respecteert. 

07: mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor 

ieders identiteitsontwikkeling. 

08: mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en 

constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.  

09: mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en 

wereldruimte beheert. 

10: mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele 

hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt (NJPV). 

De kracht van het jenaplanonderwijs is dat naast de gemeenschap van de stamgroep, 

gebruik gemaakt wordt van de actualiteit. De leeftijd en ontwikkelingsniveau  van de 

heterogene stamgroep motiveert om te leren  van en het zorgen voor elkaar te stimuleren. 

(Both, 1997). De Winter (2006) stelt, dat als je kinderen daadwerkelijke iets wilt meegeven 

op het gebied van actief en democratisch burgerschap, de school dan zelf eerst een 

democratisch gemeenschap zallen moet zijn. Een school waarin een vanzelfsprekend gezag 

is. Een gezag dat wel samen gaat met een grote eigen verantwoordelijkheid van kinderen, 
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met (democratisch) modelgedrag van groepsleiders, met veel uitleg en met kinderen die 

een stem hebben.  

Een van de kwaliteitskenmerken van jenaplan is dat er kritisch nagedacht wordt over 

ontwikkelingen in de samenleving en cultuur (Both, 1997). Kinderen worden gezien als 

cultuurdrager en vernieuwer, waarbij de waarden van een humane en ecologisch 

duurzame samenleving richtinggevend zijn. Kinderen leren kritisch denken over de 

ontwikkelingen in de samenleving. (Freudenthal 1908-1986) heeft Jenaplan groot gemaakt 

in Nederland. Zij heeft acht grondprincipes geformuleerd waaraan jenaplanscholen zich 

kunnen spiegelen. Kijkend naar burgerschapsvorming zegt Freudenthal hierover:  

● Opvoeden tot inclusief denken (eigen belang versus groepsbelang), je kunt je eigen 

heil niet verkrijgen ten koste van of zonder anderen. 

● Humanisering en democratisering van de school werkelijkheid (samen besluiten 

nemen door democratie of beter: sociocratie). Zowel kinderen als ouders moeten 

inspraak hebben in de leefwerkgemeenschap.   

● Dialoog (met elkaar in plaats van ieder voor zich). Er wordt in de leef- 

werkgemeenschap met elkaar gesproken, overlegd. De dialoog verbindt mensen, 

het werk, het spel en de vieringen.   

● Antropologisering van het onderwijs (belang van het kind in de leerling).   

● Authenticiteit (echt zijn en echte werkelijk).   

● Vrijheid (werken aan samenwerken) samen verantwoordelijk zijn voor de 

stamgroep, de school, de leef-werkgemeenschap.   

● Opvoeden tot kritisch denken (antwoorden bevragen).   

● Creativiteit (verbeelden).  

De jenaplanschool staat midden in de maatschappij, maakt er onderdeel van uitmaakt 

‘deuren en vensters’ open, verplicht zichzelf iets te doen met actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen.  

De Jenaplanessenties en burgerschapsvorming: 

Grip krijgen op de kracht van een jenaplanschool. Een jenaplanschool wil ondernemende 

(1) mensen, die kunnen plannen (2) en samenwerken (3), mensen die iets kunnen creëren 

(4) en dat kunnen presenteren (5). Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen 
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reflecteren (6) en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen (7). Deze 

essenties hebben allemaal 7 indicatoren. In onderstaand schema zie je de indicatoren per 

essentie. Burgerschapsvorming komt hier ook duidelijk in terug naar voren. De essenties 

zijn essentieel om goed burgerschap vormend onderwijs te geven.  

 

Inclusief denken en burgerschapsvorming: 

De uitdaging bij inclusief denken is het leren en de talenten van alle kinderen te stimuleren 

daarnaast kinderen gelijke kansen bieden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot 

volwaardige en participerende democratische burgers (Wienen, B. 2019). “Een school kan 

onderwijsinhoudelijk inclusief worden genoemd wanneer het leren, het presteren, de 

houding en het welbevinden van elke leerling er toe doet. Effectieve scholen zijn 

onderwijsinhoudelijk inclusief. Dit blijkt niet alleen uit hun resultaten, maar is ook 

aantoonbaar terug te vinden in de schoolcultuur en in de bereidheid nieuwe kansen te 

geven aan leerlingen die in de problemen zijn gekomen. Dit betekent niet alle leerlingen op 

dezelfde manier behandelen. Veeleer verlangt het van scholen dat zij rekening houden met 

verschillen wat betreft levenservaring en behoeften.” (Ofsted, 2000). 
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inclusion and participation are essential to human dignity and to the enjoyment and 

exercise of human right. (Salamanca Statement, Unesco, 1994 , p.11) 

Als kinderen en jongeren niet tijdens hun schoolperiode goede voorbeelden van inclusief 

denken en handelen zien, hoe moeten zij zich dan ooit inclusief handelen eigen maken, 

nodig voor democratische, rechtvaardige en meer inclusieve maatschappij. (vrij naar 

boerwinkel (1975) in Shuman (2010). 

De kracht van de Stamgroep. 

Kinderen op een jenaplanschool leren met elkaar aan de hand van de zaken die zich 

aandienen in hun omgeving om verantwoordelijk te zijn voor het geluk van zichzelf en van 

anderen. De stamgroep is de plek waar je je veilig voelt, waar je thuis bent, je thuisgroep. 

De stamgroep een plaats waar kinderen leren om relaties te leggen met andere kinderen 

en met de wereld om hen heen. Maar ook een plaats waar kinderen zichzelf leren kennen, 

een eigen mening ontwikkelen en eigen keuzes maken. Benader de ander zoals jezelf ook 

benaderd wilt worden zo beschrijft De Winter,2006, dit in een artikel in Mensenkinderen. 

Belangrijk is dat groepsleiders en kinderen elkaar leren kennen en betrokkenheid op elkaar 

ontwikkelen. 

De relatie tussen dialoog en sociale cohesie in de klas. 

Een veilig en democratisch klassenklimaat is een belangrijke voorwaarde voor dialoog in de 

klas. Wanneer kinderen zich veilig en geaccepteerd weten en ervaren dat hun inbreng er 

toe doet, zullen zij bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan de gesprekken in de klas. 

Omgekeerd kan dialoog een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een zorgzaam 

en democratisch klassenklimaat (Verhoeven, 2012; Vieno, Perkins, Smits & Santinello,2005; 

Parker & Hess, 2001; Lickona, 1997). Dialoog is een interactievorm waarin kinderen op 

elkaar betrokken zijn, op een positieve manier met elkaar omgaan en elkaars mening 

respecteren. Deze positieve interacties creëren een gevoel van verbondenheid waardoor 

kinderen en leraar elkaars nabijheid zoeken en zich tot elkaar aangetrokken voelen; zij 

hebben het goed met elkaar. Dit noemen ze ook wel sociale cohesie (Putnam, 2002). In een 

democratische klassenklimaat hebben kinderen de ruimte om hun eigen opvattingen naar 
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voren te brengen, biedt de leraar ondersteuning bij het onder woorden brengen van hun 

opvattingen, wordt naar de stem van het kind geluisterd en wordt met hun inbreng wat 

gedaan. Kortom, kinderen hebben niet alleen een stem, ze oefenen ook invloed uit (Lundy 

2007). 

De klassenvergadering en burgerschap: 

Kinderen hebben spreekrecht. Kinderen kunnen hun mening geven. Er wordt geluisterd 

naar kinderen. Kinderen kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Kinderen 

kunnen zelfstandig beslissingen nemen. Kinderen nemen deel aan de uitvoering van 

besluiten binnen de grenzen van de eigen capaciteiten. Aldus Jean Le Gal, Franse 

onderwijskundige die voor burgerschapsvorming uitgaat van de burgerrechten van het 

kind. Hij pleit voor het stimuleren van verantwoordelijk burgerschap en medezeggenschap. 

Binnen een school zou dit dan kunnen uitvloeien dat kinderen spreekrecht hebben, hun 

mening kunnen geven, dat er naar hen geluisterd wordt, dat ze kunnen deelnemen aan het 

besluitvormingsproces, zelfstandige beslissingen kunnen nemen en dat ze deelnemen aan 

de uitvoering van besluiten, binnen de grenzen van de eigen capaciteiten. Zo pleit de 

Nederlandse pedagoog Micha Winter dat kinderen moeten leren samenwerken, dat leraren 

kinderen zeggenschap moeten geven over het verbeteren van het leef- en leerklimaat op 

school, dat kinderen participeren in het opstellen van school- en klassenregels. Kinderen 

mogen niet ongeïnteresseerd, anoniem of eenzijdig benaderd worden. Dat leidt tot aversie 

tegen de school en de samenleving. Tot passiviteit of grof verzet of zelfs tot asociaal 

gedrag. 
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Methode zichtbaar maken: 

Conclusie naar aanleiding van het literatuuronderzoek. 

Kinderparticipatie werkt ook empowerend voor de kinderen en jongeren die eraan 

deelnemen. Zij ervaren aan den lijve dat je niet alleen het recht hebt om invloed uit te 

oefenen op je leefomgeving maar dat hier ook mogelijkheden toe zijn. Zij ondervinden dat 

je samen dingen voor elkaar kunt krijgen, ontwikkelen zelfvertrouwen en zullen deze 

ervaringen uiteindelijk ook in andere situaties toepassen. Daarnaast ontwikkelingen 

kinderen ook vertrouwen in de democratie en leren zij hoe de politiek in de praktijk werkt. 

Het voeren van dialoog kan een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en sociale 

cohesie in de klas. De stamgroepleider is een belangrijke factor in het bewerkstelligen 

hiervan. De stamgroepleider kan alle kinderen gelijke toegang en gelijke kansen bieden om 

hun eigen stem te laten horen en invloed uit te oefenen tijdens de dialoog en door 

ongewenste gedrag te corrigeren. Hierdoor levert de stamgroepleider naast de sociale 

cohesie ook een positieve bijdrage aan het democratisch klimaat in de stamgroep.  

Wat ga ik aanpakken, welke uitdaging ga ik aan? 

Uit de conclusie komt duidelijk naar voren dat ik een structureel systeem nodig heb dat in 

elke stamgroep ingezet kan worden. Hierbij gaan stamgroepleiders vanzelf de kinderen 

meer kansen bieden, hun stem laten horen en in dialoog. Ik ga hiervoor het boek ‘ Mee 

eens!’ lezen waarbij ze werken met een klassenbox. Ik ga de uitdaging aan om deze 

klassenbox uit te proberen in mijn stamgroep. Mijn gevoel zegt dat ik al best wel veel doe 

aan burgerschapsvorming maar dat dit niet bewust is. Daarnaast ga ik ons team bevragen 

wat zij vinden van burgerschapsvorming, zichzelf inschalen en aan de hand hiervan kijken 

wat het team nodig heeft.  
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Actieplan 1: 

Stap:  Actie/interventie   Wie is erbij 
betrokken? 

Verwachte gevolgen: 

1   lezen boek “Mee eens”   Stamgroepleider  Ik verwacht dat ik enthousiast 
ga raken over het werken met 
een klassenbox! Ik denk 
daarna in gesprek te gaan 
met onze directrice en dit 
voor te leggen om uit te gaan 
testen in mijn stamgroep. Ook 
hierbij verwacht ik een 
positief antwoord.  

2  In dialoog met 
schoolleider 

stamgroepleider en 
schoolleider 

Ik verwacht dat onze 
schoolleider mij wil laten 
pionieren en goedkeuring zal 
geven voor dit project.  

3  Enquête maken en 
versturen naar het 
team 

Team  Ik verwacht uit de resultaten 
dat er naar voren komt dat 
veel vanuit de 
stamgroepleider wordt 
gedaan en weinig vanuit de 
kinderen komt.  

4  Starten met het 
inzetten van de 
klassenbox. 

de stamgroepleider en 
de stamgroep, 

Ik wil het in stapje aanbieden 
zodat de kinderen langzaam 
gewend gaan raken aan deze 
klassenbox.  
Eerst heel begeleidend en 
daarna laat ik de kinderen het 
leiden. De klassekas zet ik 
later in wanneer het er toe 
doet.  
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Verslag en resultaten cyclus 1 

Literatuuronderzoek: 

Een klassenvergadering is niet nieuw. In 

freinetscholen, verspreid over heel de wereld 

wordt deze werkwijze al sinds midden vorige 

eeuw toegepast. We beschrijven een 

klassenvergadering omdat het een effectieve en 

aansprekende manier is om te werken aan 

burgerschapsvorming in de basisschool van 

vandaag. Het toepassen van 

klassenvergaderingen impliceert dat de 

stamgroepleider kinderen serieus neemt. 

Kinderen zijn mee verantwoordelijk voor hun werk, hun leer- en leefomgeving en het 

omgaan met elkaar. Samen nadenken over hoe we goed kunnen samenleven. Kinderen 

leren elkaar positieve feedback geven middels felicitaties en complimenten. Daarnaast zijn 

er minder leuke ervaringen als klachten. In een klassenvergaderingen zoeken de kinderen 

samen naar een goede oplossing voor problemen. Er wordt overleg gevoerd over plannen; 

kinderen gestimuleerd om voorstellen in te brengen. Deze worden in de 

klassenvergadering besproken. Soms leidt het tot een financiële investering of uitgave. 

Kinderen beschikken in hun stamgroep daarom over een klassenkas: een klein geldbedrag 

waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Bron en van Vliet vatten de 3 domeinen van burgerschapsvorming (democratie, participatie 

en identiteit) samen in een matrix waarbij kennis, houding en vaardigheden vaak 

geïntegreerd zijn. Deze domeinen worden in de brevetten vaardigheden voor de 

verschillende rollen voor kinderen omschreven.  
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Enquêteresultaten van het team van de Omnibus: 
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Conclusie enquête. 
Kijkend naar de enquête die het team ingevuld 
heeft mag ik concluderen dat een groot deel in 
de 6e rang van de participatieladder van Roger 
Hart scoort. 
Dat betekent dat in de meeste stamgroepen 
het initiatief vaak ligt bij de stamgroepleider. 
Kinderen mogen wel mee beslissen en een 
besluitvorming wordt gedeeld met elkaar. 
 
Dat is mooi. De ladder heeft namelijk 8 treden. 
Het doel is om bij trede 8 te komen. Of althans 
vaker te komen. Dat betekent dat er door 
kinderen geïnitieerd wordt en gedeeld met 
volwassenen. Kinderen zijn in staat en hebben 

toegang tot het leren van levenservaring en expertise van volwassenen. 
De meerderheid van het team geeft aan het fijn te vinden om een structureel instrument in 
te zetten om kinderen te leren participeren. Hierbij wil ik graag de klassenbox gaan 
inzetten.  
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In dialoog met de schoolleider. 

Naar aanleiding van het lezen van alle literatuur heb ik onze directrice Joyce ervan kunnen 

overtuigen om de klassenbox in te gaan zetten in mijn stamgroep en uit te proberen wat 

het doet met de kinderen en de groep als geheel, maar ook met mij als stamgroepleider. En 

natuurlijk om burgerschapsvorming sterk neer te zetten.  

Inzet klassenbox.  
stap:  actie/interventie:  reflectie: 

week 1  Klassenbox met doos 
openmaken samen met de 
groep. Samen ontdekken wat 
het is en waar het voor dient. 

Samen met de kinderen heb ik de doos 

met de klassenbox er in uitgepakt. Dit 

zorgde voor verwondering. Kinderen 

wilden meteen weten wat het was. 

Enorme betrokkenheid ontstond er. We 

hebben gezamenlijk gekeken naar wat de 

plaatjes op de box zijn en waarvoor het 

kastje zou zijn wat op slot kan.  

week 1  Interventie: als stamgroepleider 
zal ik de eerste vergadering 
leiden. Ik ga daarna in gesprek 
met de kinderen over welke 
vaardigheden een voorzitter 
moet hebben. En ook de rol van 
de secretaris. Penningmeester 
laat ik even achterwege.  

De volgende interventie die ik deed was 

het zelf opschrijven van een compliment 

en een vraag. In die zelfde week deed ik 

de klassenvergadering met mijzelf als 

voorzitter. Met de 2 agendapunten.  

week 2 
t/m 7 

De klassenvergadering geleid 
door kinderen met hulp van 
stamgroepleider. 

In de verslagjes lees je hoe dit gegaan is.  

week 10  Inzetten van de klasse kas.   Wanneer het er toe doet ga ik de de 
klassenkas inzetten.  

  In gesprek met de stamgroep   Tussendoor hebben we geëvalueerd op 
dit proces.  
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In het volgende verslagjes beschrijf ik momenten die vanuit de stamgroepvergadering 

terug zijn gekomen met een koppeling naar de theorie. 

De doos met de klassenbox erin. 
 
De kinderen komen binnen en we starten in de kring. De kinderen zien in het midden van 
de kring een doos staan. We openen de dag en meteen start V met de vraag;’ Wat zit er in 
de doos?’. Meerdere kinderen kijken me aan met een blik dat zij dit ook wel willen weten. 
V mag de doos open maken. Ze zien een rode box tevoorschijn komen met een zakje met 
magneetjes, een boekje, een sleuteltje en wat bubbeltjesplastic.  
Ik vertel de kinderen dat dit een klassenbox is om een stamgroepvergadering te houden. 
We bekijken samen de box en ik vraag de kinderen of ze er iets over willen zeggen. Ze zijn 
nieuwsgierig over wat het inhoudt. Ik vertel de kinderen aan de slag te gaan met het 
lezen hoe de klassenbox werkt en zal hen daarna meer vertellen. 

 

De eerste vergaderingen geleid door de stamgroepleider. 
 
Aan het einde komt de vraag of ik al meer weer over ‘die Box’. Ik ga meteen met ze in de 
kring en start de vergadering. Door de verschillende rollen aan te nemen kregen de 
kinderen meteen een indruk wat elke rol inhoudt. Als vraag had ik gesteld ‘ waar zetten 
we de klassenbox neer in de groep?’. Al doende leerde de kinderen dat hun rol als 
deelnemer erg belangrijk is. Ze gingen zelf op zoek naar oplossingen, discussieerde met elkaar 
en dachten na over vraagstukken die terugkwamen in de vergadering. Hierbij denken ze niet 
alleen aan henzelf of hun eigen groep maar voor iedereen.  
Na twee weken wilden kinderen zelf voorzitter en  secretaris zijn. Ik heb er bewust nog 
niet voor gekozen om de klassenkas op te starten omdat ik vind dat de kinderen eerst 
deze vaardigheden onder de knie moeten krijgen. En ook de manier van werken in een 
stamgroepvergadering door hebben. Hier ben ik ook blij mee om dit zo te doen want het 
was in die zin nog niet nodig.  

 

 

Stamgroepvergadering geleid door de kinderen.  
 
Hier beschrijf ik momenten die tijdens de stamgroepvergadering terug kwamen: 
 
Cadeautjes maken voor elkaar. 
J had een idee opgeschreven. Onze voorzitter T las hem voor. ‘ Zullen we cadeautjes voor 
elkaar maken als we jarig zijn’. T vraagt J om uitleg. J vertelt dat ze het leuk vindt om voor 
kinderen een cadeautje te knutselen als ze jarig zijn. En dat ze dit best wel in de 
stamgroep in wil zetten. T vraagt wat de rest van de groep hier van vindt. S zegt dat hij 
niet zo van knutselen houdt en het hem niet zo leuk lijkt om steeds iets voor iemand te 
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maken. M vindt dit ook maar geeft aan dat ze het wel leuk vindt om een cadeautje te 
krijgen en er af en toe een te maken voor iemand. T vraagt om te stemmen. Wie wil voor 
iedereen een cadeautje maken, voorstel van J en wie 
stemt voor het voorstel van M dat we af en toe een 
cadeautje voor iemand maken. Het is duidelijk. De 
meeste stemmen gaan naar ‘ af en toe een cadeautje 
maken’. E vraagt zich af hoe we dit dan gaan bijhouden? 
Wie ,Wanneer iets maakt voor iemand? Dit zorgt voor 
denktijd.  
R: ‘ Maud kan dit toch bijhouden?’ A: ‘ Nee, ze moet al 
zoveel bijhouden van ons. Ik denk dat het makkelijker 
kan.’ K komt met het volgende idee: ‘ En als we dan in het 
tafelgroepje alleen voor die kinderen een cadeautje 
maken?’. Veel kinderen knikken. T, de voorzitter, reageert 
hierop met: ‘ Maar we wisselen toch vaker van plek, dus 
dat lijkt me niet handig. Wel? I geeft aan dat ze een idee 
heeft. “ En als we dan zeggen dat degene die jarig is in 
jouw groepje zit, dat je dan met je groepje een cadeautje 
moet maken samen’. T wie stemt er voor het idee van I? De hele groep stemt voor. Dan 
gaan we deze afspraken voortzetten. 
 
Er komt duidelijk naar voren dat kinderen weten dat hun stem er toe doet bij besluitvorming. 
Ze reflecteren op de traditie van de verjaardag vieren. De stamgroepleider geeft de kinderen 
zeggenschap om het leef en leerklimaat te verbeteren op school. De kinderen participeren in 
het opstellen van de regels en afspraken.  
 
Te veel taakjes 
 
N gaf aan in de stamgroepvergadering op het blaadje van een klacht dat ze te veel 
taakjes had om de klas netjes te maken. L als voorzitter vraagt wie er een idee heeft om 
dit op te lossen. ST komt met een idee. ‘ Ik kan wel een taakje van je overnemen want ik 
heb alleen de kring netjes zetten en op woensdag en vrijdag de mat uit kloppen’. L vraagt 
of iemand nog een ander idee heeft. Er komt alleen uit de groep dat ze het goed vinden 
van ST dat hij een taak overneemt. L vraagt aan N en ST samen te overleggen welk taakje 
ST dan over kan nemen.  
 
Kinderen leren zich te verplaatsen in het perspectief van een ander. Ze gaan bij zichzelf na of 
ze iets kunnen betekenen. In dit geval is ST degene die nagaat wat hij voor taken heeft en weet 
dat hij nog wel iets erbij kan hebben. Hij helpt hierdoor N maar ook de rest van de groep want 
alle taakjes moeten gedaan worden. Kinderen worden uitgedaagd om verbanden te leggen 
tussen hun eigen wereld en de wereld van anderen.  
 
B wilt niet meer naast L zitten. 
 
Tijdens een stamgroepvergadering heeft B een klacht. W is de voorzitter en vraagt Bo te 
vertellen wat haar klacht is. B geeft aan dat ze de plek waar ze nu zit niet fijn vindt omdat 
L te veel wiebelt op haar stoel en dit stoort haar. Ik zie dat L hier van schrikt. W vraagt of 
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B er zelf een oplossing voor heeft. B geeft aan dat ze graag met iemand wil ruilen van 
plek. F vraagt zich af of B wel eens tegen L gezegd heeft dat het haar stoort. B geeft aan 
dit vaker te doen. L vertelt dat ze er niets aan kan doen dat ze wiebelt. D geeft aan wel te 
willen ruilen met L omdat hij denkt dat hij er niet veel last van zal hebben omdat hij zelf 
ook wiebelt. W, de voorzitter, vraagt aan B of ze wil ruilen met D. B vindt het een goed 
idee. W geeft aan na de pauze meteen te gaan wisselen. 
 
Ook minder leuke berichtjes komen terug in de stamgroepvergaderingen. Toch zie je dat 
kinderen manieren ontwikkelen om eigen belangen maar ook de belangen van anderen te 
behartigen. Je voelt op deze momenten dat je bij elkaar hoort en op elkaar betrokken bent. Je 
hebt aandacht voor elkaar en waardering. 
 
 
Het cadeautje voor het zusje van Vera: 
Tijdens de stamgroepvergadering heeft P een idee. 
Ze vertelt haar idee aan de groep. Ze wil graag een 
cadeautje maken voor het babytje van Vera dat 
binnenkort geboren gaat worden. Ze vraagt om 

ideeën. E komt met het 
idee om een bord in de 
tuin te maken. J denkt 
er aan om een kroon te 
maken. Er komen 
steeds meer vingers de lucht in. De voorzitter geeft het woord 
aan P. P vertelt dat ze goed kan naaien en het wel leuk vindt 
om een pop te naaien. V vindt dit een leuk idee omdat ze een 
zusje krijgt. V geeft aan dat de andere kinderen ook hun 
cadeautje kunnen maken. Uiteindelijk gaat de groep 4 
cadeautjes maken en iedereen is ergens bij betrokken. Er 
wordt een prachtige pop met de naaimachine gemaakt door 
P. Andere kinderen vinden het reuze interessant en helpen 
graag mee. Het resultaat was fantastisch.  
 
 

 WC -deur probleem. 
Vanaf januari hebben we nieuwe buren. Er is een derde kleutergroep bij gekomen. Heel 
gezellig. Samen delen we de wc’s. En daar is een probleem ontstaan. 
T heeft een klacht tijdens de stamgroepvergadering. Hij vertelt dat hij met een voet de 
deur van de wc dicht moeten houden als hij naar de wc moet. Dit doet hij omdat de 
kleuters de wc deur zomaar open maken. T geeft aan dit niet fijn te vinden. Andere 
kinderen reageren. L geeft T gelijk. Ze vertelt er ook bij dat de kleuters vaak de deur open 
laten staan en je ze ziet zitten op de wc. Dit vind ik ook niet fijn. I is de voorzitter en 
vraagt of degene die er ook last van hebben even de vinger op willen steken. Bijna de 
hele stamgroep steekt zijn of haar vinger in de lucht. Daarna vraagt ze wie er een 
oplossing heeft voor dit probleem. S heeft het idee om allemaal nog boven naar de wc te 
gaan. E reageert hierop en zegt dat ze dit niet echt een oplossing vindt omdat dit veel tijd 
kost en de wc’s boven ook al met 2 groepen gedeeld moeten worden. 
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K reageert met het idee om elke keer met 2 naar de wc te gaan en de ene de deur dicht 
houdt. M denkt dat dit geen goed idee is omdat je telkens kinderen moet storen om mee 
naar de wc te gaan. V vertelt of we misschien kunnen regelen dat er een slot op de wc 
komt. T geeft aan misschien moeten we dit dan met onze schoolleider bespreken. I 
neemt het woord en vraagt om te stemmen. Wie zou er een slotje op de wc-deur willen? 
De meeste kinderen willen dit wel. B geeft aan wel een  slot dat 
makkelijk opengaat. Dat wil D ook het liefst. I vraagt wie  dit met 
onze schoolleiders Joyce wil gaan regelen. T en E geven  aan dit 
wel te willen doen. Na de vergadering zijn ze bij Joyce 
geweest. Na een week zat er een slotje op de wc-deur. 
Iedereen is er blij mee.  
 
Kinderen op jenaplanscholen leren met elkaar aan de hand  van de 
zaken die zich aandienen in hun omgeving om 
verantwoordelijk te zijn voor het geluk van zichzelf en van  een 
ander. Het is je thuisgroep. Dit is een mooi voorbeeld van iets  dat zich 
aandient en er een oplossing wordt gezocht zodat iedereen  zich 
gelukkig voelt.  
 
Complimentjes en felicitaties: 
Tijdens de stamgroepvergadering komen ook de complimenten en felicitaties naar voren. 
Hier vind je een compilatie van een aantal complimenten en felicitaties. 

 

   
 

De kinderen schrijven complimenten en felicitaties die heel wisselend zijn. Het feliciteren met 
iemand verjaardag, zwemdiploma, een baby thuis geboren. En daarnaast complimenten over 
het werken in de klas, het helpen in de groep, de stagiaire die een compliment krijgt. Dit is een 
fijne manier om de hele groep te vertellen waarom je deze felicitatie of dit compliment geeft. Ik 
zie hierbij veel trots ontstaan bij degene die het compliment geeft maar je ziet ook duidelijk dat 
het fijn binnenkomt bij degene die het compliment of de felicitatie ontvangt. Het laat zien dat 
er aan je gedacht wordt, je er toe doet en je er mag zijn. Er wordt respect getoond voor een 
ander. 
 
De stiltehoek is deze nog wel zo stil? 
Tijdens een stamgroepvergadering komt naar voren wat we 
willen met de stiltehoek. Dit is een hoek waarin we stil werken. N 
geeft aan dat deze hoek de stilte hoek heet maar wordt niet meer 
zo gebruikt als stilte hoek. De stamgroep geeft aan dat dit klopt. 
W komt met het idee van eerder. We deden eerst toch iemand 
aanwijzen die er voor zorgt dat het stil blijft? Toen hebben we 
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daar een kruk voor ingezet met een sticker op. Maar helaas worden de krukken steeds 
verwisseld met andere klassen doordat er te weinig krukken zijn. K beaamt dat. 
Misschien kunnen we een kruk kopen met een kleur zodat die herkenbaar is en van ons 
als sporthelden is. J vindt het een super idee. V en L willen gaan uitzoeken wat de krukken 
kosten. T de voorzitter vraagt aan S wat er in de klassenkas zit? Hij geeft aan dat er 39.85 
euro in zit. Bij een volgende vergadering gaan L en V laten zien welke krukken ze 
gevonden hebben en gaan we samen beslissen welke kruk we gaan bestellen.  
 
Zoals je kunt lezen hebben we een democratisch klassenklimaat gecreëerd in onze stamgroep. 
De kinderen krijgen de ruimte om hun eigen opvattingen naar voren te brengen, af en toe 
biedt de stamgroepleider hulp bij het onder woorden brengen van hun opvattingen, er wordt 
naar de stem van het kind geluisterd en er wordt daadwerkelijk met hun inbreng iets gedaan. 
(Lundy 2007).  

 

Het gesprek met de stamgroep over de klassenbox: 
 
De klassenkas werd ingezet toen de kinderen het daadwerkelijk nodig hadden. 
 
De groep had bedacht om een kaartje te kopen voordat de baby bij V thuis geboren zou 
worden en een kaartje omdat Loes (juf van vorig jaar) ziek was. Samen met de kinderen 
hebben we het volgende gesprek gevoerd. 
De stamgroepleider vraagt aan de hoe ze aan het geld 
komen om de kaartjes te kopen? G reageert: “Met een heitje 
voor karweitje”. Dan doe je een klusje voor iemand en krijg je 
er geld voor. M zegt: Maar ik heb nog geld in mijn spaarpot. 
Dat kunnen we ook hierin doen. Stamgroepleider: ‘We gaan 
er samen voor zorgen dat wij ook iets in onze spaarpot 
krijgen. En jouw eigen spaarpot die is van jou thuis.’ Een 
heitje voor karweitje dat kan.  
Br reageert: ‘We kunnen ook flessen inzamelen en het 
statiegeld sparen?’. A reageert: ‘Of een winkeltjes maken met 
lieve dingen verkopen hier op school’. De stamgroepleider 

stelt voor om te stemmen en een 
besluit te maken. We hebben erg 
leuke ideeën verzameld. Door te 
stemmen komen we uit op een winkeltje maken. We gaan 
complimentjes en stressballetjes, allemaal zelf gemaakt, 
verkopen.  
 
Het was een groot succes! Samen inventariseren we wat we 
nodig hadden. Er werden posters gemaakt, het winkeltjes zelf 
werd opgebouwd, versiering, een geldkistje, de prijzen werden 
bepaald, een berichtje voor in de vrijdagbrief. Het was een 
drukke week. maar het resultaat mocht er wezen. Na een week 
moest de winkel sluiten omdat het bedrag flink opliep en alles 
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verkocht was.  
 
De complimentjes werden gemaakt en klanten kregen gratis advies. Ze moesten daarna 
het complimentje ook aan iemand geven dus het moest natuurlijk wel bij het kind 
passen.  
 
Door de klassenkas in te zetten wordt er gewerkt aan belangrijke doelen op het terrein van 
financiële educatie. Kinderen krijgen een idee waar het geld vandaan komt en waar geld naar 
toe gaat. Er komen verschillende begrippen terug als lenen, rente en schuld. Kinderen kunnen 
praktische bewerkingen uitvoeren met munt- en papiergeld. Daarnaast hebben we een 
kasboekje waarin we de in- en uitgaven noteren. De kinderen leren dat reclame maken nut en 
invloed heeft. En daarnaast komt sparen ook terug in het omgaan met geld. Als ik kijk naar 
mijn groep vind ik de klassenkas een meerwaarde geworden in de stamgroepvergadering. 
Kinderen gaan bewust nadenken over wat we nu echt nodig hebben en of we dit ook kunnen 
maar zeker ook willen financieren. Dit brengt weer mooie gesprekken, discussies en 
besluitvormingen opgang. Tegelijkertijd beheren ze de gehele groepsruimte en de 
schoolomgeving. Bijvoorbeeld een nieuwe bal voor op het schoolplein, een cadeautje voor een 
gastspreker of een kaartje voor iemand die gaat. Het zijn jonge ondernemers die hun creatieve 
ideeën kunnen uiten maar worden daarnaast ook getemperd door de belangen en de doelen 
die de groep heeft.  

 

De klassenkas komt erbij:  
 
een bloemetje voor Loes 
De kinderen zitten in de kring. Voorzitter S opent de stamgroepvergadering. B heeft een 
idee. Hij vertelt het volgende aan de groep. Loes is nu al een tijdje ziek en iedereen maakt 
mooie knutselwerkjes voor haar. Dat is heel lief. Maar kunnen we misschien ook iets 
kopen voor Loes. Bijvoorbeeld een bosje bloemen? V geeft aan dat ze dit een goed idee 
vindt maar dat we eerst moeten kijken wat we in de klassenkas hebben. ST mag vandaag 
de penningmeester zijn en heeft het geld geteld. De voorzitter vraagt ST om te vertellen 
wat er in het kasboekje staat. ST geeft aan dat hij alles geteld heeft en daarbij hulp gehad 
heeft van I. We komen uit op 47,85 euro.  Wie stemt er voor het idee van B? Bijna de hele 
groep vindt het een leuk idee en het wordt ingezet. M reageert: ‘Mijn mama werkt met 
bloemen en kan misschien wel een boeketje maken’. Wat vinden jullie hiervan? vraagt de 
voorzitter. En vraagt weer om te stemmen. Vinden jullie het een goed idee om een bosje 
bloemen door de mama van M te laten maken? Iedereen stemt voor. De voorzitter vraagt 
aan M om na te gaan wat een boeketje kost. Dat gaat M doen. E: “ Zullen we Loes vragen 
van welke kleur ze houdt, dan kunnen we bloemen in die kleur bestellen?’. Jaaaaa hoor 
klinkt er in de groep. De voorzitter vraagt aan E om dit aan Loes te vragen via een mailtje.  
De volgende dag: 
M vertelt in de kring dat haar mama een boeketje kan maken voor 15 euro. Voorzitter S 
vraagt om te stellen. Wie vindt het goed om een boeketje te laten maken voor 15 euro? K 
vraagt hoe groot het boeketje dan is. M heeft een foto meegenomen met een voorbeeld. 
K knikt en stemt ook net als de andere mee in. E heeft een mailtje terug van Loes. Ze 
houdt van heel veel kleuren. M zegt dat mama dit wel kan maken en ze bezorgen dit ook 
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thuis. R komt met het idee om een bedankje te maken voor de mama van M. Hij gaat 
samen met F een kaartje maken.  
2 dagen later komt M met haar mama naar school met het boeketje. We zitten samen in 
de kring. De mama van M vraagt wat iedereen van het boeketje vindt. De kinderen zijn 
erg enthousiast. ST geeft 15 euro uit de klassenkas aan de mama van M. R en F geven 
een bedankje aan haar. De mama van M is blij verrast en verteld dat ze de bloemen bij 
Loes afgeeft.  
 
Berichtje van Loes: 
Lieve Sporthelden, 
Dankjewel voor het mooie kleurrijke boeketje bloemen. Dit gaat er vast voor zorgen dat ik 
gauw weer beter ben. 
Nogmaals dankjewel. 
Tot gauw. Groetjes Loes 
 
Kerstkaarten voor elke stamgroep.  
W komt tijdens de stamgroepvergadering met het idee om aan elke stamgroep een 
kerstkaart te geven. De voorzitter vraagt hoe hij dit voor zich ziet. W vertel dat we dan bij 
de winkel voor elke stamgroep een kerstkaart halen en deze schrijven en tijdens de kring 
een keertje brengen. De voorzitter vraagt wat de kinderen van het idee vinden. Er wordt 
positief over gedacht. J zegt: We laten ze zo op een leuke manier zien dat we aan ze 
denken tijdens kerst en ook wensen we ze fijne feestdagen. Dat is mooi. L geeft aan dat 
ze het daar mee eens is. M vraagt zich af wat we dan doen met de personen die geen 
stamgroep hebben. Zoals Yvonne, Joyce, Ronald, Nellie, de overblijf mama’s…. W 
reageert; “Voor hen kopen we ook een kaart’. N vertelt dat ze laatst in de winkel een 
doosje zag met heel veel kerstkaarten bij elkaar en dit was helemaal niet duur. De 
voorzitter vraagt aan N om samen met iemand te gaan onderzoeken wat het kost. De 
voorzitter vraagt wie er gaat tellen hoeveel kaarten we nodig hebben. Dit pakken M en S 
op.  
 
De dag erna komt N terug en geeft aan dat het 8,95 kost voor 20 kaarten. M en S geven 
aan dat we 16 kaarten nodig hebben om te schrijven. De penningmeester geeft aan nog 
genoeg in de kas te hebben voor de kaarten. N stelt voor de doos met kaarten 
vanmiddag te kopen zodat we ze morgen kunnen schrijven. De voorzitter vindt dit een 
goed idee. De penningmeester geeft N 10 euro mee en vraagt om het bonnetje mee 
terug te nemen en natuurlijk het geld dat over is.  
 
We kregen achteraf fijne reacties van de collega’s en de stamgroepen. Hiervoor kwamen 
andere groepen ook op het idee om iets te doen voor de andere stamgroepen.  
 
Een kruk voor de stiltehoek 
Tijdens een stamgroepvergadering deed de voorzitter een klacht bespreken. J had een 
klacht: Ze vertelde dat het niet stil is in de stiltehoek en dat het komt omdat de kruk met 
de sticker waarvan we eerder besloten hadden dat deze gebruikt werd als ‘stiltekapitein’ 
verdwenen was. Dus degene die daarop zat zorgde er voor dat het stil bleef in de hoek. S 
gaf aan dat dit komt omdat er te weinig krukken zijn op school en tijdens de vieringen 
onze krukken gebruikt worden om op te zitten. De groep knikt om aan te geven dat het 

42 



 
 

klopt. L heeft een idee; Als we bijvoorbeeld bij de Ikea een gekleurde kruk kopen dan valt 
deze meer op en kunnen we hem eerder terug vinden en hij 
hoort bij de sporthelden! Er wordt in de stamgroep even 
overlegt in tweetallen. D geeft aan het een goed idee te vinden 
mits we nog genoeg geld in onze kas hebben. De voorzitter 
vraagt om te stemmen. Wie stemt er voor het idee van L? De 
meeste stemmen voor het idee. Er wordt grondig onderzoek 
gedaan. De krukken worden gemeten, op internet worden 
krukken gezocht en reviews worden gelezen. En uiteindelijk 
maken E en T een selectie van een aantal krukken. Deze 
krukken presenteren ze aan de groep en hieruit wordt een kruk 
gekozen. Op basis van prijs en kwaliteit.  
 
Je ziet dat kinderen op verschillende manieren de kas inzetten in de stamgroep. Er wordt goed 
gekeken naar wat nu echt nodig is. Kinderen moeten stemmen. En kinderen denken na over de 
prijs kwaliteit. Het zijn complete projecten die opgezet worden. Kinderen voelen zich gehoord 
en gaan zich competent voelen. Dit steekt aan waardoor ze nog eerder durven te participeren.  
 
 

 

Collegiale consultaties: 
Tussendoor heb ik 2 keer een kijkje gehad van een van mijn collega’s. Ze wilde graag zien 
wat ik deed met die klassenbox. Ook onze schoolleider Joyce is langs geweest. Ze 
schreven het volgende:  
 
collega Joyce Sikkink: 
Vrijdag 7 februari 2020 nam ik een kijkje bij de klassen box vergadering van de 
Sporthelden (3/4/5 B). Ik was vooral benieuwd hoe de kinderen dit organiseerden. De 
voorzitter opende de vergadering en de notities van de klassen box werden geteld. 
Daarna ging het gesprek over de stiltehoek. Noor (groep 3) bracht de vraag in over dat er 
in de stiltehoek eigenlijk niet stil werd gewerkt. Haar vraag was of de registratie blaadjes 
niet uitgeprint moesten worden. Kinderen reageerden op deze vraag en kwamen 
eigenlijk tot de conclusie dat het op deze manier niet helemaal werkte. Maud stuurde of 
het wel een stiltehoek moest zijn. De kinderen gingen hierover verder in gesprek. 
Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze het vooral als werkruimte wilde gebruiken, 
maar ze miste hier vaak krukken bij. Ze gaan nu onderzoeken welke krukken ze hier 
eventueel voor kunnen kopen.  
 
Dit onderwerp zorgde bij iedereen voor betrokkenheid. Bijna alle kinderen wilde hierover 
wat vertellen en dit werd mooi door de voorzitter gestuurd. Kinderen reageerden met 
goede vragen en opmerkingen op elkaar. Ieder kind werd in zijn/haar waarde gelaten en 
elk antwoord of opmerking was goed. Je kon zien dat ze dit al vaker hadden geoefend en 
dat dit al echt iets van de kinderen is. Ik kon voelen dat ze zich ook echt mede eigenaar 
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voelden van de klas. Dit levert qua zorg van materialen, maar ook in sociale interactie 
met elkaar veel op. Alles wat er in de klas gebeurt is zowel van de kinderen als van de 
stamgroepleidster.  
 
Maud stuurde een keer aan de hand van een vraag, zodat ze niet bleven hangen bij de 
stiltehoek, maar dat ze het breder konden zien. Dit hielp om uiteindelijk tot een oplossing 
te komen. Ik denk dat het goed is, dat de stamgroepleidster soms in situaties stuurt, 
anders blijven kinderen te veel gefocust op één onderwerp terwijl je het ook breder kunt 
zien. Deze manier van denken wordt nog niet beheerst door de kinderen en daarom is 
het van belang dat de stamgroepleidster hierin mee participeert.  
 
Ik heb met verbijstering gekeken hoe vaardig de kinderen hier in zijn geworden. Hoe 
goed ze kunnen inspelen op elkaar en in hun eigen waarden laten. Ik heb vooral genoten 
van het kijken naar deze klassen box vergadering.  

Collega Miranda Pingen: 

Dinsdag 11 februari 2020 

Maud, de kinderen weten bij jou dat jij zo openstaat voor hun ideeën. Jij maakt gebruik 

van die ideeën en gaat er samen mee aan de slag. Dit is bouwen! Ze voelen zich gehoord 

en gezien. Ze horen erbij. Ieder kind, stuk voor stuk.  

Schoolleider Joyce Neelen: 

Enige maanden geleden kwam Maud bij mij om te vragen of ze een Klassenbox mocht 

bestellen. Ik had hier nog nooit van gehoord en Maud kon mij meteen voorzien van de 

nodige theorie rondom deze box. Ze wilde de Klassenbox inzetten om de groepsvorming 

te bevorderen en meer eigenaarschap en ondernemerschap bij de stamgroep te leggen. 

Na een zorgvuldig implementatieproces nodigde Maud mij uit om een 

klassenvergadering bij te wonen. De rol van Maud was hierbij opvallend. Ze legde het 

gehele proces bij de groep en stuurde af en toe even bij. Verder hield zij zich volkomen 

op de achtergrond. Wat mooi om te zien en wat bijzonder dat dit kan bij kinderen die 

eigenlijk toch nog wel jong zijn (middenbouw). 

Bij een ander groepsbezoek zag ik ook de uitwerkingen hiervan. Maud was na een pauze 

wat later in de groep, omdat er een conflict opgelost moest worden. De stamgroep was 

zelfsturend en ging aan het werk zonder de aanwezigheid van Maud. Ik zag kinderen die 
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precies wisten wat ze moesten doen en die zelf zin hadden om aan hun taak te beginnen. 

Ook zag ik een aantal kinderen dat een ander aansprak, omdat deze even bijsturing 

nodig had. Dit werd van elkaar geaccepteerd en opgepakt.  

Vanuit de stamgroep van Maud hebben mij diverse verzoeken bereikt. Kinderen hebben 

het idee gehad om een Klassenkas op te zetten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld iemand een 

kaart sturen. Zij hebben zelf activiteiten bedacht hoe ze geld konden verdienen. Het 

verzoek kwam bij mij om hier mijn goedkeuring aan te geven. Maud heeft de kinderen 

hierin begeleidt, mij ingeseind dat het verzoek eraan kwam en het verder los gelaten. Dat 

vraagt om vertrouwen en dat heeft Maud volop in haar stamgroep. Dit omdat ze de 

kinderen eerst de tools heeft gegeven en daarna heeft losgelaten. 

Een ander voorbeeld was dat kinderen een slot op de toiletdeur wilden. De makkelijkste 

weg zou zijn geweest dat Maud mij dat had gevraagd en dat ik het slot erop had laat 

zetten. Ook hier neemt Maud de vraag van de kinderen zeer serieus en legt vervolgens 

de aanpak bij hen. Als jullie een slot willen, wat moet je dan doen om dat voor elkaar te 

krijgen? Ook hier weer begeleid loslaten. 

Maud heeft gevraagd om de Klassenbox en aangegeven wat ze ermee wilde bereiken. 

Vervolgens is ze gaan pionieren. Ze heeft linken gezocht met andere collega's en 

processen. Zo heeft ze de samenwerking gevonden met een collega die bezig was een 

kinderraad en stamgroepvergaderingen op te zetten. Ze hebben hun krachten 

gebundeld. Toen het proces eenmaal goed liep heeft Maud de rest van het team 

betrokken en haar ervaringen gedeeld. Hierin heeft ze het gehele team enthousiast 

gekregen en in beweging gekregen (samen met de collega die de opzet van een 

kinderraad hieraan heeft gekoppeld). 

Het proces en resultaat rondom de Klassenbox is van grote meerwaarde voor de 

ontwikkeling van de kinderen in de stamgroep, maar ook voor Maud zelf. Ze heeft laten 

zien hoe je een ontwikkeling en implementatie in de school succesvol kan aanpakken. 

Loes van Lierop OJBS De Omnibus Baarlo 

Introductie vond plaats door Maud, binnen onze stamgroep. Kinderen waren meteen 

geprikkeld en enthousiast. Eerst een poosje samen bekeken en besproken wat nu op 
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welke kleur geschreven moest worden en hoe je zo'n zin netjes op papier zet. Daarna 

werden rollen van voorzitter en secretaris steeds meer ingeoefend. Daarbij was met 

name de rol van secretaris nog best pittig, binnen een middenbouw. Maar gelukkig 

waren er een aantal 5de jaars die dit ook konden leren aan jongere kinderen. 

Mooi dat kinderen zelf meer open werden in hun denkprocessen en ook in de stamgroep 

hun zaken durfden te bespreken. Dit leidde tot oplossingen met betrekking tot 

stemvolume bij instructies. (tips voor de stamgroepleiders) en ook veel grotere 

betrokkenheid van de kinderen bij het pedagogische klimaat in de groep. Niet alleen bij 

stamgroepvergaderingen maar ook meer in de dagelijkse situaties waar men elkaar een 

tip ging geven over bv iets opruimen. Het met respect met elkaar omgaan, naar elkaar 

luisteren, op je beurt wachten en je mening vormen, werden meer gemeengoed binnen 

de groep. Daarnaast zag ik ook steeds meer eigen initiatieven ontstaan van kinderen die 

ideetjes hadden en die durfden te delen met elkaar om zo samen weer een stukje verder 

te komen. De klassenbox zorgde voor een positieve sfeer en gedeelde 

verantwoordelijkheid in de groep. Ik kon steeds vaker ¨de luie stamgroepleider¨ zijn en 

het groepsproces overlaten aan de groep. een prachtig proces. 

Wat doet dit met mij? 

Ik ben enorm vereerd om dit terug te krijgen van mijn collega’s. Ze zien wat het met de 

kinderen doet en waar we staan met de stamgroep. Ik word er zelf vaak door ontroerd maar 

als ik dit dan ook terug krijg van andere collega’s dan doet me dit goed.  Het komt overeen met 

de resultaten die ik uit het proces haal en dat vind ik mooi. Kinderen kunnen zoveel ook zonder 

de stamgroepleider. Maar hiervoor is wel een basis en cultuur nodig. Ik ben trots dat ik kan 

zeggen dat het in mijn stamgroep zit. Deze sfeer, deze cultuur. Het brengt de kinderen veel op 

verschillende vlakken. Iedereen groeit hierdoor op zijn eigen manier.  

 

 

 

46 



 
 

Conclusie cyclus 1: 

Wat brengt het? 

Zoals in de theorie wordt genoemd mag ik wel stellen dat onze sociale cohesie versterkt is. 

Kinderen hebben meer ruimte gekregen om hun opvattingen ten gehore te brengen, er 

wordt naar hun stem geluisterd en er wordt daadwerkelijk iets gedaan met wat de kinderen 

inbrengen. Dit heeft er voor gezorgd dat wij het goed met elkaar kunnen. Als 

stamgroepleider doe je steeds meer afstand van de vergadering en laat je kinderen het zelf 

leiden. Kinderen krijgen vertrouwen en merken dat hun stem er toe doet. Er wordt samen 

iets besloten. Kinderen gaan hierdoor inzien dat ze zelf het initiatief moeten nemen om een 

agendapunt te maken als ze ergens tegenaan lopen of iets positiefs willen uiten. De 

kinderen leren samen na te denken over hoe we goed kunnen samenleven. Ik heb gemerkt 

dat ook de kinderen die normaal gesproken niets durven te zeggen toch hun stem lieten 

horen. Eerst door alleen maar de vinger op te steken maar nu ook zo ver zijn om 

daadwerkelijk te durven zeggen waarom ze iets vinden. Ook de 3e jaars valt me op dat ze 

steeds meer inbreng hebben. Iedereen luistert goed want de afspraken zijn voor iedereen 

van belang. Het punt wordt ingebracht door een klasgenootje en dat is heel anders dan dat 

een groepsleider dit doet.  

Deze klassenbox is voor ons een uitgelezen kans om ambities te bespreken in de groep, 

creativiteit te stimuleren en ideeën concreet maken. Durven participeren is een drempel 

die sommige kinderen over moeten. Ik heb gemerkt dat kinderen geënthousiasmeerd 

worden door het ondernemende en vooruitstrevende kind, die genoeg zelfvertrouwen 

heeft om zijn idee te delen. Kinderen worden hierdoor gevoed en gestimuleerd om een 

kans te creëren het verwoorden te trainen. De kinderen leren ondernemen doordat 

kinderen serieus genomen worden en met hun hoofd, hart en handen leren. Als 

stamgroepleider heb ik gestimuleerd en geactiveerd en het kind in de gelegenheid gesteld 

om zelf sturing te geven aan zijn of haar leerproces. Het is een wezenlijke belang dat 

kinderen succes ervaren, de kinderen de ruimte krijgen en zelf eigenaar kan en mag zijn. Ik 

ben ervan overtuigd dat ik dit heb gebracht in mijn groep gezien de projecten die ontstaan 

zijn.  
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Hoe reageren de kinderen? 

Samen in gesprek: 

Wat ziet mijn stamgroep? 

We houden ons aan de afspraken die we samen gemaakt hebben.  

Er hangen meestal veel kaartjes op de klassenbox! 

Iedereen mag iets zeggen. Iedereen mag iets opschrijven. 

Wat voelt mijn stamgroep? 

Je hoort er altijd bij want je mag stemmen, en zeggen wat je van iets vind.  

Het voelt fijn om een compliment te krijgen soms voor jou alleen en soms voor de hele 

stamgroep.  

Het is fijn om complimentjes op te schrijven.  

Als ik ergens mee zit dan kan de klassenbox dit oplossen. Dit zijn dan dingen die de hele 

groep aan gaat.  

Ik mag dingen delen met de groep en dat vind ik fijn.  

Ik vind het fijn om samen tot een oplossing te komen. We stemmen dan en dat is het meest 

eerlijk. 

Wat merkt mijn stamgroep? 

We hebben de stamgroepleider er niet meer bij nodig om een vergadering te doen. We 

doen het alleen. 

Met de klassenbox kunnen we dingen besluiten en beslissen met de hele stamgroep. We 

mogen dan stemmen. 

We mogen samen iets bepalen wat we met het geld doen. We hebben al mooie dingen 

gekocht zoals een kaartje voor elke stamgroep en stamgroepleiders. 
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Wat vindt mijn stamgroep? 

We kunnen dingen oplossen met de klassenbox en dat vind ik fijn.  

Ik vind het fijn dat ik ook een keer de voorzitter mag zijn maar ook de secretaris of 

penningmeester. 

Ik vind het fijn dat er 3 verschillende kleuren zijn die aangeven welke categorie je iets wilt 

schrijven of vertellen. Het maakt duidelijk waar je iets op mag schrijven. 

De klassenbox mag in alle groepen terug komen want dat gaat zeker lukken. 

De kinderen laten duidelijk merken dat ze de manier van werken met een klassenbox erg fijn 

vinden. Je kunt de theorie er ook mooi onder leggen. Ik hoor bij de kinderen terug: de 

verschillende rollen aannemen, iets oplossen samen, je mag stemmen, met het geld een project 

starten, je mag dingen delen met elkaar die de hele groep aan gaat, je krijgt complimentjes en 

dat voelt fijn. Iedereen mag iets zeggen en iets opschrijven.  

Wat mis ik nu nog? 

Ik zou graag zien dat er een groeiboekje komt waarin kinderen zelf aan kunnen geven of zij 

de rol als voorzitter, deelnemer, secretaris en penningmeester bezitten maar ook wat ze 

nog moeten leren. Vanuit Levend leren weet ik dat er een vaardigheden boekje is. Ik zou 

het fijn vinden om dit te koppelen aan dat waar de kinderen bekend mee zijn. Hierbij denk 

ik aan de jenaplanessenties. Dit wil ik graag als volgende interventie in gaat zetten.  

 

Actieplan 2 cyclus 2: 

Stap  Actie/interventie  wie betrokken?  Verwachte 
gevolgen. 

1  Het koppelen van de 
jenaplanessenties aan de 
vaardigheden van de voorzitter, 
secretaris, penningmeester en 
deelnemer.  

de stamgroep en de 
stamgroepleider 

Omdat deze groep 
bekend is met de 
jenaplanessenties 
denk ik dat ze de 
vaardigheden van 
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de desbetreffende 
rollen goed kunnen 
koppelen.  

2  De brevetten van Levend leren 
naast de essenties leggen en 
vergelijken.  

stamgroepleider  Ik verwacht veel te 
herkennen in de 
essenties t.o.v. 
vaardigheden voor 
de verschillende 
rollen. 

3  De vaardigheden op kindertaal 
beschrijven. Kinderen in groepjes 
de vaardigheden per rol te 
beschrijven in hun eigen taal.  

De stamgroep  Ik verwacht dat 
sommige kinderen 
dit lastig gaan 
vinden maar 
daarom kies ik er 
voor dit in groepjes 
te doen.  

4  Een eigen matrix maken waarbij 
de essenties en de vaardigheden 
gekoppeld zijn per rol tijdens een 
stamgroepvergadering. Hierbij 
maak ik gebruik van de 
beschreven vaardigheden van de 
kinderen.  

De stamgroepleider  Dit zal even 
puzzelen worden 
maar ik verwacht 
dat dit verder goed 
zal verlopen.  

 
De vaardigheden van de verschillende rollen: 
 
Naar aanleiding van de klassenbox ben ik met de kinderen gaan kijken naar de 
vaardigheden van de verschillende rollen. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester 
en de deelnemer. De brevetten hebben we samen besproken. 
 
 
Zoals de theorie over de jenaplanessenties beschrijft wil een jenaplan school:  

ondernemende (1) mensen, die kunnen plannen (2) en samenwerken (3), mensen die iets kunnen 

creëren (4) en dat kunnen presenteren (5). Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, 

kunnen reflecteren (6) en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen (7). Kijkend 

naar de stamgroepvergadering past hier heel veel in terug. 
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Verslag en resultaten cyclus 2 

Samen met de kinderen hebben we gekeken naar de brevetten voor de voorzitter, de 

secretaris en de penningmeester. Al gauw werd duidelijk dat de kinderen verduidelijking 

zochten voor deze brevetten. Daarom hebben wij ze aangepast naar ik- doelen voor mijn 

stamgroep. Door middel van het maken van een woordweb per rol hebben de kinderen in 

de tafelgroepen dit beschreven en daarna gepresenteerd aan de stamgroep. De kinderen 

kwamen zelf met het idee dat veel doelen lijken op de doelen van de essenties. Deze 

hebben we eerder al gekleurd.  

De kinderen bedenken in hun groepen wat de vaardigheden voor de voorzitter, secretaris, 

penningmeester en deelnemer zijn.  
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Vanuit een eerdere opdracht kleuren de kinderen hier de jenaplanessenties en komen ze 

tot de conclusie dat deze mooi gekoppeld kunnen worden aan de brevetten van levend 

leren. Samen hebben we gekeken wat past bij welke rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek naar de brevetten van Levend leren. 

Zoals je hier kunt zien zijn er veel overeenkomsten tussen de brevetten en de 

jenaplanessenties. Er staan ook Ik-doelen bij de Brevetten.  Ze staan al geclassificeerd in 

midden- en bovenbouw doelen. Ik heb er voor gekozen nu alleen te gaan kijken naar de 

middenbouw doelen en deze te koppelen aan de jenaplanessenties.  

Uiteindelijk heb ik een document gemaakt waarbij ik de vaardigheden die de kinderen 

genoteerd hadden en daarbij de vaardigheden vanuit de brevetten gekoppeld aan de 

jenaplan ik-doelen. Hierdoor is dit document ontstaan. Ik ben trots op het resultaat.  

Hoe zetten we dit in in de stamgroep? 

Helaas heb ik het niet meer in kunnen zetten en kunnen evalueren met de kinderen. Dit 

zou ik dus een aanbeveling kunnen zijn.  
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De consequenties 

Samen met mijn stamgroep heb ik dit mooie project mogen doen. Tussendoor hebben 

verschillende collega’s er naar gevraagd en er zijn zelfs collega’s die tijdens de collegiale 

consultatie in onze stamgroep een kijkje wilden nemen om het werken met een klassebox 

in een klassenvergadering te zien en ervaren. Deze verslagjes lees je in cyclus 1. 

Ik heb er voor gekozen om een presentatie te geven over burgerschapsvorming. Dit heb ik 

samen met mijn collega Lianne gedaan. Zij volgt een opleiding en doet onderzoek naar 

Inclusief denken. Dit heeft mooie raakvlakken. Onze kennis hebben we gedeeld en 

gepresenteerd aan het hele team. We zijn gestart met een klassenvergadering met het 

team. Exact hoe ik dit in de groep doe. Met complimenten en felicitaties, vragen en 

opmerkingen. Aan de hand van de vraag. Zijn we gestart met onze presentatie.  
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Wij kregen ook een compliment en een idee: 

 

We hebben samen besloten de klassenbox in te zetten in alle stamgroepen. Dit zal vanaf 

medio mei gebeuren. Er zullen dus klassenboxen aangeschaft worden voor elke 

stamgroep. De stamgroepleiders kunnen dan tot aan de zomervakantie de kinderen 

meenemen in dit proces van vergaderen. Na de zomervakantie wordt er meteen mee aan 

de slag gegaan.  
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Aanbevelingen voor een verder 

onderzoek. 

Voor verder onderzoek zou ik me richten de 

kinderraad. Hoe zetten we dit als school goed op 

en hoe betrekken we hier de 

stamgroepvergadering en dus ook de 

klassenbox in. Hoe zorgen we er voor dat de 

leden van de kinderraad de punten van de 

stamgroepen ook meenemen? Daarnaast zou ik 

me richten op de ouders en omgeving die meer een rol gaan spelen in vergaderingen en de 

kinderraad. Ook denkend aan de MR of de GMR.  Bovenal zou ik iedereen aanbevelen deze 

klassenbox aan te schaffen om gericht aan een stamgroepvergadering te gaan werken met 

je stamgroep. Het brengt enorm veel los bij de kinderen maar ook bij jezelf als 

stamgroepleider. Als stamgroepleider ga je leren los laten. Je mag de luie stamgroepleider 

zijn. Vandaar dat ik de ik-doelen in wil gaan zetten als portfolio in de stamgroep en verder 

uitwerken voor de bovenbouw en onderbouw. Dit biedt ook veel perspectief om 

kindgesprekken te voeren. Deze koppeling zou ik ook nog verder willen uitzoeken.  
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Mijn terugblik. 

De actieplannen die ik geschreven heb, hebben goed uitgewerkt. Ik denk dat ik op de juiste 

manier te werk ben  gegaan. Ik had misschien achteraf de vaardigheidsdoelen en voor nu 

dus het groeiboekje eerder in kunnen zetten zodat ik ook resultaat had kunnen zien van dit 

document. Dit zou ik daarom de volgende keer in een eerder stadium gedaan hebben. Mijn 

uitdaging was om bewust te worden van burgerschap in mijn stamgroep en dit op een 

goede manier inzetten. Dit is gelukt. Ik heb de klassenbox gevonden om hieraan te 

voldoen. Ik heb door de literatuur meer bewustwording gekregen van wat ik als 

stamgroepleider al doe en waar ik nog aan kan werken. Ik heb geleerd nog meer los te 

laten en de kinderen de ruimte te geven om te onderzoeken, ontdekken en de 

ondernemen. Ik heb nog meer vertrouwen gekregen in mijn stamgroep en ik denk dat mijn 

stamgroep dit ook voelt. Zij zijn nog meer een geworden: Een voor allen en allen voor een! 

De stamgroep heeft meer respect voor elkaar gekregen. Ze weten dat iedereen verschillend 

is en accepteren dit. Daarnaast ook een eigen mening durven hebben en dit ook laten 

horen. Participeren. Door het enthousiasme van andere kinderen stimuleert dit ook de 

kinderen die de drempel nog niet over waren om de participeren. Ik ben enorm trots op 

mijn stamgroep en elk kind als individu. Iedereen heeft een ontwikkeling doorgemaakt op 

zijn of haar manier.  

Ik zou dit proces weer zo aangaan omdat deze manier goed uitgepakt heeft. Het heeft voor 

prachtige momenten van inzien gezorgd die veel gedaan hebben met de stamgroep met de 

stamgroepleider maar ook met de school. Collega’s werden nieuwsgierig en dat vond ik 

leuk. Ik vertel graag over de mooie momenten. Ik heb ook wel met tegenslagen te maken 

gehad. Dit zat hem meer in het gebrek aan tijd. Naast een fulltime baan was het in het 

weekend hard werken. Ik heb geleerd om rustmomenten in te zetten en even iets te doen 

waar je energie van krijgt. Hierdoor lukte het me vaak om me te herpakken.  
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