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1. Voorwoord  
 
Mijn naam is Judith van der Kerk en ik werk sinds 1995 op ( nu weer) 
Jenaplanschool De Mijlpaal, voorheen Jenaplanschool De Wettenaer. Ik heb 8 jaar in 
stamgroep 3/4/5 gewerkt, maar mijn affiniteit ligt in de bovenbouw. Momenteel ben ik 
stamgroepleider groep 6/7/8 en bovenbouwcoördinator. Ook ben ik lid van het 
managementsteam.  
Toen we in 2016, na een pauze van tien jaar, weer een Jenaplanschool werden, was 
ik hierover zeer verheugd, omdat Jenaplan in mijn ‘zijn’ zit.  
Het hele team volgt sinds 2016 de Jenaplanopleiding van HetKan! In het eerste jaar 
hebben we ons vooral beziggehouden met zelfstandigheid en ‘ Vraag het de 
kinderen’. Met name dat laatste is zeer waardevol, omdat dit in iedere situatie 
toegepast kan worden en zeker in een bovenbouwstamgroep. 
De opleiding heeft ervoor gezorgd dat er veel trajecten in ons onderwijs zijn 
ingevoerd en dat we als team zijn gaan nadenken hoe we ons onderwijs vanuit de 
Jenaplanvisie met haar basisprincipes en kernkwaliteiten vorm kunnen geven.  
Eén traject dat onze aandacht heeft, is het ontwikkelen van een nieuw 
rapport/portfolio, waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat. 
Hoe mooi zou het zijn, als we hierbij de kinderen zouden betrekken?  
In mijn onderzoek worden de kinderen betrokken bij het ontwikkelen van duidelijke ik-
doelen vanuit de Jenaplanessenties. 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
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3. Aanleiding en probleemstelling 
 
3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen waarin belangrijke aspecten van de 
probleemstelling worden beschreven.  
 
3.2 Aanleiding en probleemstelling 
Onze school is sinds 2016 (weer) een Jenaplanschool. De school geeft in haar 
onderwijs vorm aan de Jenaplanbasisprincipes en – kernkwaliteiten. Om ons hier in 
te scholen, volgt het hele team de Jenaplanopleiding van Het Kan! 
Tijdens de opleiding is het team, door de thema’s zelfstandig werken en ‘Vraag het 
de kinderen’ duidelijk geworden dat we de kinderen actiever willen betrekken bij hun 
leerproces en hen hiervoor meer verantwoordelijkheid geven, zodat de kinderen zich 
meer eigenaar van hun leerproces gaan voelen.  
Ik heb van de opleiding van Het Kan!  geleerd dat ‘ Vraag het de kinderen’ een traject 
is waarbij kinderen de weg van ‘ zelf verwerken’ naar ‘zelfverantwoordelijk leren’ 
ontwikkelen. Een koppeling met de Jenaplanessenties is hier snel gemaakt. We 
gunnen het de kinderen dat zij vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn in de 
ontwikkeling van ieder mens en het slagen van de kinderen in de maatschappij (Het 
Kan!, 20??). 
 
Bovenstaand proces heeft er onder andere toe geleid dat we ons rapport onder de 
loep hebben genomen en hebben geconcludeerd dat deze niet “Jenaplanproof” is.  
Het huidige rapport wordt tweemaal per jaar ingevuld door de stamgroepleider. 
Hierbij worden de kinderen op allerlei ontwikkelingsgebieden beoordeeld met behulp 
van een vinkjesblad en vullen de kinderen een kindblad en een vragenlijst van het 
sociaal-emotionele volgsysteem Looqin in. Daarnaast schrijft de stamgroepleider een 
verslag over de ontwikkeling bij werk, spel, gesprek en vieren. Tenslotte bevat ieder 
rapport een uitdraai van de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem. 
 
Het team heeft geconcludeerd dat er nog (te) veel nadruk ligt op de prestaties van de 
kinderen. Behaalde resultaten op het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden 
toetsen worden als uitgangspunt gebruikt om met vinkjes aan te geven hoe een kind 
bijvoorbeeld hoofdrekent of spelt. Hierdoor wordt een kind vergeleken met anderen in 
plaats van met zichzelf. In de literatuur lees ik dat op een Jenaplanschool kinderen 
na moeten kunnen denken over hun eigen inbreng, kunnen refelecteren en ze 
moeten verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen (Velthausz & Winters, 2014) 
 
De beoordeling in het rapport is nu eenrichtingsverkeer. Het gevolg is dat kinderen 
zichzelf met anderen vergelijken en ze onvoldoende betrokken zijn bij hun eigen 
leerproces.  
    
Dit strookt niet met basisprincipe 1: Elk mens is uniek, zo is er maar één.  
Het Jenaplanonderwijs gaat uit van verschillen. Kinderen ontwikkelen zich 
verschillend, in tempo en de manier waarop. De schoolorganisatie moet op al deze 
verschillen afgestemd zijn (Both, 1997). Het kind moet zich met zichzelf vergelijken 
en niet met anderen. 
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Het moet dus anders. Wanneer we als school kinderen meer willen betrekken bij hun 
leerproces en hun meer verantwoordelijkheid willen geven en de 
Jenaplanbasisprincipes – en kernkwaliteiten een plek willen geven in het rapport, dan 
zal er een nieuw rapport/portfolio ontwikkeld moeten worden. De Jenaplanessenties 
bieden hierin een kans. Door van deze essenties ik- doelen te formuleren kunnen we 
in gesprek met kinderen gaan en kunnen kinderen aangeven waar ze in hun 
ontwikkeling staan. 
 
Interessant is het om hierbij te onderzoeken wat kinderen nou zelf willen teruglezen 
in een rapport/portfolio.  
 
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 
Hoe zouden kinderen het liefst hun ontwikkeling zichtbaar maken voor zichzelf, hun 
ouders en de toekomst? 
 
De deelvragen die hieruit ontstaan: 
Hoe willen kinderen beoordeeld worden? Welke vorm van coderen gaan we 
gebruiken? 
Ziet het rapport/portfolio er voor iedere bouw hetzelfde uit? 
Willen kinderen vooruitkijken of terugblikken? 
Moeten ouders ook betrokken worden in het beschrijven van de ontwikkeling van hun 
kind? 
Waarmee vullen we het rapport/portfolio? 
 
 
3.3 Context 
Onze school is in 1972 opgericht als Jenaplanschool. Door een fusie van de twee 
nutsbasisscholen in 2006, werd er besloten om de Jenaplanidentiteit te verruilen voor 
het Nieuwe Leren, Onderzoekend Leren. In 2016 is de school weer een 
Jenaplanschool geworden. 
De context waar het onderzoek plaatsvindt is op klassenniveau, mijn stamgroep. In 
deze stamgroep zitten vijf 6e jaars, twaalf 7e jaars en 15 8e jaars. 
 
3.4 Betrokkenen 
Drie kinderen uit mijn stamgroep helpen bij dit onderzoek: één kind uit groep 8, twee 
kinderen uit groep 7 en ikzelf, stamgroepleider groep 6/7/8. 
 
 
 
 
4. Vooronderzoek/beginsituatie 
 
Op onze Jenaplanschool gaven we drie keer per jaar een rapport/portfolio mee aan 
de kinderen. In oktober was dat een volledig geschreven rapport over de sociaal-
emotionele ontwikkeling, in februari was dat een vinkjesrapport, een geschreven 
verslag en uitdraai van het leerlingvolgsysteem en in juni werd dit laatste herhaald. 
 
Gedurende schooljaar 2016/2017 hebben we in het rapport/portfolio al enige 
aanpassingen gedaan, omdat we ontevreden waren over de inhoud van het rapport 
en vanuit de Jenaplangedachte duidelijk wilden maken dat het een 
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ontwikkelingsdocument van/voor het kind was. Tijdens de Jenaplanopleiding van Het 
Kan werd duidelijk dat we de kinderen met zichzelf moesten vergelijken en niet met 
anderen. In het voorwoord hebben we dit beschreven:  
 
 
Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen  
van Jenaplanschool De Mijlpaal. 
 
Beste ouders/verzorgers. 
 
 
Een verslag over de ontwikkeling die uw kind bij ons op school maakt dient meerdere doelen. 
Gedurende de 8 jaren dat een kind doorgaans op de basisschool zit wordt deze map gevuld. De stamgroepleider maakt een 
verslag voor het kind waarbij de vier pijlers van het Jenaplanonderwijs centraal staan. 
Op twee momenten in het schooljaar (winter en zomer) brengen wij verslag uit over het welbevinden en de sociale/emotionele 
ontwikkeling.  
 
Uw kind is ook zelf aan het woord. 
Het beschrijft zijn/haar beleving van de afgelopen periode, maakt een menstekening en in het portfolio worden de zelf gekozen 
juweeltjes getoond. 
Op deze manier laat dit portfolio de groei zien die een kind in 8 jaar doormaakt. 
 
De leerprestaties plaatsen we in de lijn van de persoonlijke groei van uw kind.   
Het rapport is dus een weergave van de observaties in de groep, de methode-gebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem.  
Wij willen nadruk leggen op de groei en ontwikkeling van de kinderen, daarom beoordelen we op een 5-puntsschaal:  
z= zwak, m= matig, v= voldoende, rv= ruim voldoende, g= goed. 
 
Wij zien het rapport, samen met het begeleidend gesprek als een document waarin we de kwaliteit van ons onderwijs aan u 
verantwoorden. 
Tijdens een persoonlijk gesprek worden de rapporten en verslagen aan u toegelicht. 
 
Hebt u vragen of opmerkingen over dit portfolio, dan horen wij die graag. 
Wij nodigen u uit daarover contact op te nemen met de stamgroepleider of de directeur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van Jenaplanschool De Mijlpaal 
 
 

Daarnaast lieten we de kinderen een blad invullen: ‘Dit ben ik’ en beschreven we de 
ontwikkeling van de kinderen adhv werk- spel- gesprek- vieren. Er werd een 
kijkwijzer voor de kinderen en de collega’s geschreven, die mogelijk ter 
ondersteuning gebruikt zou kunnen worden om verhaaltjes te schrijven. In februari 
2017 hebben de kinderen en het team dit rapport voor het eerst ingevuld. Tijdens de 
evaluatie bleek dat men het meer binnen de Jenaplanvisie vond passen, maar dat 
het nog heel eenzijdig was: kinderen werden niet in het proces betrokken. 
 
Vanaf het begin was duidelijk dat dit niet ons eindprodukt zou worden. Het huidige 
rapport wordt als tussenstap gezien naar een kindgericht portfolio, waarbij bij het 
beoordelen en volgen van de ontwikkeling van kinderen wordt gewerkt volgens de 
Jenaplanbasisprincipes en – kernkwaliteiten.  
 
Een werkgroep, bestaande uit de IB-er en mijzelf, zou wat voorwerk verrichten.  
Het was ons al snel duidelijk dat we de Jenaplanessenties wilden laten terugkomen 
in ons portfolio, waarmee we duidelijk wilden maken dat we vanuit de 
Jenaplanbasisprincipes en –kernkwaliteiten de ontwikkeling van kinderen wilden 
volgen. 
  
Ons uitgangspunt hierbij was basisprincipe 19: 
In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk 
plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak 
met hem. 
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De Jenaplanessenties hebben we als ik- doelen in het portfolio beschrijven. We 
liepen ertegen aan dat we niet wisten hoe we dit zouden gaan coderen, maar de 
eerste stap was gezet en het leek ons goed om inhoud en de wijze van coderen met 
het team te bespreken 
Voorstel inhoud rapport gebaseerd op Jenaplanessenties: 

	

	
	
Ondernemen: ( nog goed beschrijven) 
netwerken, nieuwe dingen en oplossingen bedenken 
initiatief nemen, zaken aan de orde stellen, met voorstellen komen 
onderzoeken, uitproberen, origineel kiezen 
talenten inzetten, kwaliteiten effecntief inzetten 
ambities tonen, erin geloven, doorzetten 
denken in doelen, doelbewust handelen 
informatie opzoeken, informatiebronnen aanboren 
 
 
       
 
     Voorstellen voor wijze van coderen             Plannen:  
                    nog niet         een beetje    al heel goed prima 
          
Ik kan vertellen hoe een dag of periode verloopt.  _____________________________________________________ 
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Ik kan vertellen wat er van mij verwacht wordt. 
Ik kan inschatten hoeveel tijd ik voor iets nodig heb.        nog niet               een beetje             al heel goed                prima 
Ik kan dingen in een handige volgorde doen.  0  0  0  0 
Ik kan mijn eigen leerdoelen bepalen. 
Ik kan zelf mijn dag- / weekplan invullen. 
Ik kan mijn plannen op tijd bijstellen.   __________________________________________ 
        0 1 2 3 4 
 
Samenwerken: 
Ik kan “delen” met anderen. 
Ik kan anderen “denktijd” geven. 
Ik kan me verplaatsen in een ander. 
Ik kan aanwijzingen volgen en geven. 
Ik kan anderen helpen. 
Ik kan hulp ontvangen. 
Ik kan me houden aan afspraken. 
 
Creëren: 
Ik kan nieuwe dingen en argumenten bedenken. 
Ik kan vragen blijven stellen. 
Ik kan een alternatief bedenken. 
Ik kan doorzetten en volhouden. 
Ik kan het beste uit mezelf halen. 
Ik kan makkelijk overschakelen naar een ander gezichtspunt. 
Ik kan makkelijk voortborduren op ideeën van anderen. 
 
Presenteren: 
Ik kan voor een groep staan. 
Ik kan me natuurlijk, “authentiek” gedragen. ( ik ben mezelf) 
Ik kan contact maken met de toehoorders ( luisteraars) 
Ik kan (grote) gebaren gebruiken. 
Ik gebruik mijn stem goed en kan articuleren (duidelijk praten) 
Ik kan mijn gedachten goed verwoorden. 
Ik kan mijn optreden goed verzorgen 
 
Reflecteren: 
Ik kan vertellen wat er gebeurd is. 
Ik kan vertellen wat ik geleerd heb. 
Ik kan feedback ontvangen. 
Ik kan feedback geven. 
Ik kan mijn gedrag evalueren. ( bespreken) 
Ik kan zelf mijn werk nakijken en beoordelen. 
Ik kan mijn eigen ontwikkeling presenteren. 
 
Verantwoorden: 
Ik kan uitleggen waarom ik doe wat ik doe. 
Ik kan zelf materiaal pakken en opruimen. 
Ik kan voor mezelf en voor de groep zorgen. 
Ik kan zelf om uitleg vragen. 
Ik kan aan de groep vertellen waar ik mee bezig ben. 
Ik kan uitleggen waarom we deze regels hebben. 
Ik kan uitleggen waarom ik iets niet heb gedaan. 
 
Over samen spreken, werken, spelen en vieren … 
 
 
 
 
 
Wat ik je wil vertellen: 
 
 
 
 
 
Tijdens een teamoverleg hebben we dit voorstel gedaan. Het team reageerde 
enthousiast en zag het als een mooie kans om met kinderen in gesprek te gaan over 
hun ontwikkeling en zag duidelijker de link met het Jenaplanconcept. Reacties vanuit 
het team: 
 
Ik denk dat de ik-doelen (beschreven vanuit de jenaplanessenties) zeker bijdragen tot een beter inzicht in het 
ontwikkelingsproces van de kinderen. We zijn nu samen met het hele team een weg ingeslagen vlgs het Jenaplanonderwijs. 
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Het team is enthousiast de kinderen zijn enthousiast en ook de ouders zijn enthousiast. Omdat we nu bezig zijn met de 
zelfregulerende aanpak van het eigen leerproces kunnen de ik-doelen het kind helpen om inzicht te krijgen hierin. We praten 
niet óver het kind maar mét het kind. Aan welke doelen wil hij/zij gaan werken? Wat heeft hij/zij hierbij nodig? Wat kan ik als 
stamgroepleider dit kind bieden om zijn/haar doel te bereiken? Het staat op deze manier dichter bij het kind dus de 
betrokkenheid (intrinsieke motivatie) zal vergroot worden. Ook zal het kind zo inzicht krijgen in de talenten die hij/zij heeft en wat 
hij/zij lastig vindt en dus aan wil gaan werken in de vorm van een ik-doel(en). 
Ik ben wel een voorstander om een gelijke lijn te trekken, dus geen andere doelen beschrijven bij bijvoorbeeld een mb of een 
bb. De doorstroom van de éne naar de andere bouw verloopt beter, denk ik,  bij  eenduidigheid hiervan. Dat is wat ik vind, maar 
vlgs mij is het ook geen uitgangspunt van het Jenaplanonderwijs om hier verschillen in te maken. 
 
Ingeborg van Schaik 
 
Ik vind het erg sterk om de inhoud van het rapport te koppelen aan de jenaplanessenties. Deze essenties vormen de basis van 
ons onderwijs. Met behulp van dit rapport kunnen we de ontwikkeling van ieder kind op een goede wijze inzichtelijk maken. 
Doordat het in de ik vorm omschreven is leest het voor de kinderen ook makkelijker. Ik denk dat het slim is om de ontwikkeling 
op een lijn weer te geven. Dit geeft voor kinderen meer houvast dan alleen woorden. 
 
Nienke Kelder 
 
Het gesprek liep echter vast toen de directie aangaf dat er per bouw beschreven 
moest worden wat er bedoeld wordt met de “ik doelen” die beschreven staan. Hier 
werd verschillend over gedacht. We besloten om dit schooljaar met het huidige 
rapport verder te gaan en de ontwikkeling van het portfolio naar een later moment/ 
komend schooljaar te verplaatsen, omdat we al zoveel veranderingen aan het 
doorvoeren waren. 
 
Ondertussen waren de IB-er en ik ook bezig met de ontwikkeling van een kindplan. 
Dit document zou in één oogopslag de ontwikkeling van een kind duidelijk maken.  
( Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik naar het meesterstuk van Yvonne van 
Leeuwen: Van kindplan naar Jenakindplan). 
We vragen ons af of dit ontwikkelingsdocument de rapportage naar kind en ouders 
zou moeten gaan worden. 
 
Hier zijn we nog niet uit. Het Jenakindplan is nog volop in ontwikkeling. Ik ben van 
mening dat we in dit hele proces ook de kinderen moeten betrekken. In het artikel 
van Karels, M. (2016) lees ik dat in het kindgericht onderwijs het kind uitgangspunt 
van het onderwijs is en niet de leerstof centraal staat. In hoofdstuk 5 Theoretisch 
kader zal ik hier dieper op ingaan. 
 
5. Theoretisch kader 
 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe het beoordelen en volgen van de ontwikkeling van 
kinderen op een Jenaplanschool vorm wordt gegeven. Hierbij betrek ik de 
basisprincipes en de Jenaplanessenties en onderzoek ik wat de waarde van een 
kindportfolio is. 
 
5.2 Petersen 
In de geschiedenis van de Nederlandse Jenaplanscholen is het rapport vanaf het 
begin een aandachtspunt geweest. Peter Petersen, grondlegger van het 
Jenaplanonderwijs, ontwikkelde een concept waarin van de school een leef- en 
werkgemeenschap werd gemaakt.  De school is een oefenplaats voor een betere 
samenleving. Petersen waarschuwt in zijn boek Het kleine Jenaplan (1927) voor het 
gevaar van cijfers geven. Hierdoor zouden kinderen niet meer gericht zijn op zichzelf, 
maar gericht zijn op de onderwijzer. Kinderen moeten zich met zichzelf vergelijken en 
niet met anderen. 
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Petersen benadrukte het belang van het ontwikkelen van een prestatiecultuur in 
plaats van een prestatiecultus in onze scholen (Both, 1997). Op veel scholen worden 
de ontwikkeling en de prestaties van kinderen met gemiddelden vergeleken (Miesen, 
1998). In deze prestatiecultus zijn prestaties meetbare normen geworden, die 
uitgedrukt kunnen worden in cijfers en worden de prestaties en ontwikkeling van de 
kinderen met gemiddelden vergeleken.  
 
Petersen (1927) zegt dat als de stamgroepleider en het kind samen reflecteren over 
de kwaliteit van het werk, er een prestatiecultuur ontstaat. In een Jenaplanschool 
worden kinderen uitgedaagd om tot hun grens te gaan en zo goed mogelijk te 
presteren (Miesen, 1998). Deze grens is voor ieder kind anders. Hierdoor kunnen we 
niet uitgaan van gemiddelden, maar moet ieder kind vergeleken worden met zichzelf. 
 
5.3 Acht grondprincipes 
 
Geïnspireerd door de visie en het werk van Petersen, formuleerde Suus Freudenthal 
acht grondprincipes waaraan Jenaplanscholen zich kunnen spiegelen: 

1. Opvoeden tot inclusief denken (eigen belang versus groepsbelang) 

2. Humanisering en democratisering van de schoolwerkelijkheid (samen besluiten 
nemen door democratie) 

3. Dialoog (met elkaar in gesprek in plaats van ieder voor zich) 

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

5. Authenticiteit (echt zijn en echte werkelijkheid) 
 

 6. Vrijheid (werken aan samenwerken) 

7. Opvoeden tot kritisch denken (antwoorden bevragen) 

8. Creativiteit. (verbeelden)  

Om de Jenaplanscholen meer herkenbaarheid te geven, ontwikkelden Kees Both en 
Kees Vreugdenhil 20 basisprincipes in de negentiger jaren. Deze basisprincipes 
gaan over mens, samenleving en school. In deze basisprincipes vinden we antwoord 
op de vraag: “ Waarom doen we wat we doen, zoals we het doen?” (Veldhausz 
&Winters, 2014). 

5.3 De basisprincipes 

Waar zie ik bij de basisprincipes relaties met beoordelen? 

Basisprincipe 1: Elk kind is uniek, zo is er maar één.  
Het Jenaplanonderwijs gaat uit van verschillen. Kinderen onderscheiden zich 
ontzettend veel opzichten van elkaar, waaronder het verschil in ontwikkeling (Both, 
1997). Wanneer een kind als 4-jarige de basisschool binnenloopt, is zijn ontwikkeling 
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al ongelijk met leeftijdsgenoten. Wanneer een kind als 12-jarige de school verlaat, 
dan zal zijn ontwikkeling ook verschillend zijn van leeftijdsgenoten. Het is daarom 
belangrijk dat de schoolorganisatie het beeld dat kinderen zich op een gelijke wijze 
en in hetzelfde tempo ontwikkelen, bestrijdt. 
 
Basisprincipe 2: Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze 
wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, 
creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid, sociaal milieu, religie, 
levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. 
Dit principe is vooral ontwikkelingsgericht. Het maakt van kinderen authentieke en 
verantwoordelijke mensen. (Miesen, 1998)  
 
Basisprincipe 4: Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk 
ook zo benaderd en aangesproken. 
Dit principe is ervaringsgericht. Het zegt iets over de totale mens. Kinderen worden 
als een uniek persoon met een unieke ontwikkeling benaderd. We willen de 
ontwikkeling van het kind graag zien in het perspectief van de voorgaande periode. 
 
Basisprincipe 13: In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en 
belevingswereld van de kinderen, als aan cultuurgoederen, die in de maatschappij 
als belangrijke middelen beschouwd worden voor de hier geschetste ontwikkeling 
van persoon en samenleving. 
Dit principe is ook ontwikkelinggsgericht. Het maakt van kinderen authentieke en 
verantwoordelijke mensen. Authentieke evaluatie beoordeelt de vaardigheden van 
kinderen aan de hand van realistische taken en situaties.  
 
Basisprincipe 17: In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en 
aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op 
niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol.  
Dit principe is ontwikkelingsgericht.  Het beschrijft dat kinderen worden uitgedaagd  
om hun grenzen te verkennen. Wat iemands grens is, is voor iedereen verschillend. 
 
Basisprincipe 19: In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind 
zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in 
overleg met hem/haar.  
Waar mogelijk probeert de stamgroepleider de beoordeling van geleverde prestaties 
te koppelen aan wat het kind voorheen presteerde. Is er vooruitgang, verrijking, 
verdieping? Prestaties van kinderen in de stamgroep worden als regel niet onderling 
vergeleken (NJPV).  
De NJPV heeft voor het volgen en documenteren van de ontwikkeling een aantal 
criteria ontwikkeld (Both, 2003). Ik benoem de criteria die van toepassing zijn op mijn 
onderzoek: 

• Het systeem is erop gericht inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van 
kinderen. 

• De sterke punten van kinderen worden boven tafel gehaald. 
• Uitgangspunt vormt het volgen van de individuele progressie van een kind, 

niet het vergelijken met landelijke standaarden. 



            Judith van der Kerk Jenaplanschool de Mijlpaal te Nuenen Jenaplanopleiding HetKan! mei 2018 12	

• Vorderingen van de kinderen worden beoordeeld op basis van eerdere 
geleverde prestaties, niet in termen van verschil ten opzichte van landelijke 
gemiddelden. 

Dit betekent dat het ‘vinkjessysteem’ moet worden losgelaten en dat we met de 
kinderen in gesprek moeten gaan over hun ontwikkeling. 
 
Basisprincipe 20: In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als 
een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente 
wisselwerking tussen denken en doen. 
Dit principe is gericht op een kritische houding van kinderen. Door met kinderen te 
reflecteren op hun werk en ontwikkeling, ontstaat er een prestatiecultuur. 
 
5.5 De Jenaplankernkwaliteiten 
 
Het Jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan (Velthausz & 
Winters, 2014):  
1. De relatie van het kind met zichzelf  
2. De relatie van het kind met de ander en het andere  
3. De relatie van het kind met de wereld  
Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf 
kernkwaliteiten geformuleerd. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat 
deze kwaliteiten gerealiseerd worden.  
In de beschrijving heb ik blauw gemaakt, wat van belang is voor mijn onderzoek. 
 
De relatie van het kind met zichzelf  
1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij 
zich competent kunnen voelen.  
2. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten 
leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.  
3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.  
4. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in 
gesprek te gaan.  
 
De relatie van het kind met de ander en het andere  
1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.  
2. Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen 
en daarover te reflecteren.  
3. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het 
harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht 
komt en welbevinden kan ervaren.  
 
De relatie van het kind met de wereld  
1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.  
2. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.  
3. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om     
de wereld te leren kennen.  
4. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch    
dagplan.  
5. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.  
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Wanneer we het huidige rapport bekijken, zien we dat we een poging doen om 
kernkwaliteit 1 vorm te geven door de kinderen iets over zichzelf te laten vertellen, 
maar dekt absoluut de Jenaplankernkwaliteiten niet.  
 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling?  
 
Onze maatschappij is aan het veranderen. Welke competenties hebben kinderen 
nodig om over vijftig jaar te leven en te werken in een wereld vol technologie? In het 
artikel van Karels, M. (2016) lees ik de volgende uitspraak: 

"De aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden is een roep om meer pedagogiek 
in het onderwijs." 

Hiermee wordt bedoeld dat er in ons hedendaagse onderwijs, meer aandacht moet 
komen voor de brede ontwikkeling van kinderen en er niet meer gekeken moet 
worden of kinderen voldoen aan een vastgestelde norm in verhouding tot 
leeftijdsgenoten. 

Kennisnet heeft het model ‘21st Century Skills’ ontwikkelt. Deze 21 eeuwse 
vaardigheden vertonen veel overeenkomsten met de Jenaplanessenties. De 
maatschappij zal gaan vragen om betrokken, ondernemende en nieuwsgierige 
burgers en deze vaardigheden komen terug in de Jenaplanessenties: ondernemen, 
plannen, samenwerken, creëren, presenteren, refelecteren en verantwoorden.  
Bij iedere essentie zijn 7 indicatoren ontwikkeld, waardoor je kunt vaststellen in 
hoeverre kinderen deze essenties hebben ontwikkeld (Veldhausz & Winters, 2014) 
 
Als wij kunnen vaststellen in hoeverre kinderen deze essenties hebben ontwikkeld, in 
hoeverre hebben kinderen dan zelf inzicht in hun ontwikkeling? Hoe willen zij deze 
ontwikkeling zichtbaar maken voor zichzelf, hun ouders en de toekomst? 
De Jenaplanessenties zijn goed te vertalen naar kinddoelen en door kinderen te 
beoordelen. Per essentie zouden ze kunnen aangeven waar ze staan en wat hun 
plannen voor de volgende periode zijn.  
 
5.6 Wat zeggen anderen? 
Niet alleen binnen de Jenaplangelederen houdt zich bezig met inzicht in het eigen 
leerproces en ontwikkeling. Ook John Hattie (2013) spreekt over het belang van 
formatieve assessment.  
Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van 
andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Je bent gericht op de 
ontwikkeling: wat is goed en hoe kun je het nog beter maken?Je vergelijkt een kind 
dus met zichzelf, in tegenstelling tot summatief beoordelen, waarbij je een cijfer 
geeft.  
 
Assessment heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun 
leerproces: onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het 
leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet.  
Dit assessment krijg je op drie manieren: 
• Teacher-assessment: door als leerkracht de juiste vragen te geven en feedback 

te geven op het leren. 
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• Peer-assessment: door gesprekken met klasgenoten, praatmaatjes. 
• Self-assessment: door te reflecteren op je eigen leerproces en resultaten. 

 
Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment? 
• Duidelijke leerdoelen. 
• Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn. 
• Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden. Leerlingen activeren om 

eigenaar te worden van hun eigen leerproces. 
• Heterogene groepen. 
• Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product 

maken. 
• Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting. 
• Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van 

klasgenoten tijdens een time-out in de les. Leerlingen zijn elkaars hulpbron bij 
het leren. Dit kan door middel van praatmaatjes. 

• Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en 
eigenaarschap te vergroten. 
 

In de top van de lijst staan de belangrijkste aspecten van formatieve assessment, 
met tussen haakjes de effectgrootte: 

• Jezelf op voorhand een cijfer geven / verwachtingen van leerlingen (1.44). Dit duidt 
op leerlingen die goed weten wat en hoe ze leren. Ze kunnen zichzelf beoordelen en 
hun leerproces sturen. 

• Formatieve evaluatie geven / Feedback (0.90 / 0.75). 
• Lesson study (0.88). (Een manier van teamleren) 
• Klassengesprek (0.82). 
• Relatie leraar-leerling (0.72). 
• Metacognitieve strategieën (0.69). (De tools om over het leerproces van de leerlingen 

te praten en er inzicht in te krijgen.) 

 
Hoewel formatief assessment vooral gericht is op leerprestaties, denk ik dat de 
ingrediënten en belangrijkste aspecten ook toepasbaar zijn op de ontwikkeling van 
de vaardigheden.  
 
Ten slotte lees ik in het artikel van Karels, M. (2016) dat in het kindgericht onderwijs 
het kind uitgangspunt van het onderwijs is en niet de leerstof centraal staat. 
 
In de tien bouwstenen uit dit artikel zie ik erg veel overeenkomsten met het 
Jenaplanonderwijs: 
1. Elk kind is uniek. Dit komt overeen met basisprincipe 1. 
2. Stel de persoonsontwikkeling centraal. Dit komt overeen met basisprincipe 2. 
3. Stimuleer de metacognitieve vaardigheden. Dit komt overeen met basisprincipe 
20. 
4. Ondersteun de competentiebeleving. Dit komt overeen met basisprincipe 20. 
5. Maak leerlingen eigenaar van het eigen leerproces. Dit komt overeen met 
basisprincipe 19 en kwaliteitskenmerk: een Jenaplanschool is ontwikkelingsgericht 
6. Zorg voor een ononderbroken ontwikkeling. Dit komt overeen met basisprincipe 19  
7. Gebruik gepersonaliseerd leren. Dit komt overeen met kwaliteitskenmerk: een 
Jenaplanschool is ervaringsgericht.  
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8. Maak gebruik van coöperatief leren. Dit komt overeen met kwaliteitskenmerk : een 
Jenaplanschool is coöperatief. 
9. Laat leerlingen onderzoekend leren. Dit komt overeen met basisprincipe 13. 
10. Leer kinderen werken met een portfolio. Dit komt overeen met basisprincipe 19 
en kwaliteitskenmerk: een Jenaplanschool is ontwikkelingsgericht. 
 
5.7 Het kindportfolio 
 
Hoe kun je de ontwikkeling van de essentiële vaardigheden van de ontwikkeling van 
kinderen vormgeven? 
 
Dit zou vormgegeven kunnen worden in een portfolio. Castelijns & Kenter (2009) 
geven aan dat portfolio’s een gedetailleerd beeld geven van het leren en de 
ontwikkeling van het kind. Naast beheersing van kennis en vaardigheden geven ze 
ook inzicht in het proces. Refelectie vindt plaats op een authentieke manier. 
Daarnaast nodigt het portfolio uit tot interactie met andere kinderen, leerkrachten en 
ouders. 
Tot slot verhogen portfolio’s de motivatie en betrokkenheid van kinderen. 
Succeservaringen kunnen het zelfvertrouwen en gevoel van competentie van 
kinderen vergroten. Doordat je anderen deelgenoot van je vorderingen maakt, stijgt 
de betrokkenheid (Castelijns & Kenter, 2009). 
De tabel hieronder (Easley & Mitchell, 2009) laat duidelijk het verschil zien tussen 
traditioneel en authentiek beoordelen: 

• Tabel 1 – Het verschil tussen traditioneel en authentiek beoordelen (Easley & 

Mitchell, 2009) 

 Traditioneel beoordelen  Authentiek beoordelen (portfolio) 

 Toetst een vastgestelde 

hoeveelheid  kennis 

 Biedt opdrachten die uitdagingen uit het echte 

leven  nabootsen 

 Passief proces  Actief proces 

 Reproductievragen / 

geselecteerde  vragen 
 Kritisch nadenken, inschatten, bevragen 

 Vastgestelde hoeveelheid tijd  Voortschrijdend proces 

 Individuele inspanning  Individuele en gezamenlijke inspanning 

 Controle door leerkracht  Controle door kind en leerkracht 
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De tabel geeft duidelijk inzicht dat je bij authentiek beoordelen (portfolio) het kind bij 
het proces betrekt. Dit in tegenstelling tot traditioneel beoordelen.  
Door met vinkjes te werken leggen we teveel de nadruk op beoordelen. 

Op de website https://wij-leren.nl/rapportvormen-inzicht-in-ontwikkeling.php lees ik 
dat een portfolio is een map met bewijsstukken van kwaliteiten (producten) en 
ontwikkelingen (proces). Het portfolio kent drie vormen: 

• het ontwikkelingsportfolio 
• het beoordelingsportfolio 
• het presentatieportfolio. 

In het ontwikkelingsportfolio staat het zichtbaar maken van de ontwikkeling van de 
leerling centraal.  

In het beoordelingsportfolio gaat het primair om het zichtbaar maken van het 
eindresultaat van de ontwikkeling van de leerling.  

Het presentatieportfolio laat vooral de producten zien waar de leerling trots op is of 
waar hij goed in is. Het portfolio toont vooruitgang en ontwikkeling. Belangrijk daarbij 
is dat de leerling zelf een selectie maakt. De leerling is namelijk eigenaar en dus 
verantwoordelijk voor zijn portfolio. 

Reflectie door de leerling op het proces en de producten zijn eveneens van belang. 
Op deze manier leert de leerling om zijn leerproces bij te sturen. Een portfolio geeft 
leerlingen de ruimte om keuzes te maken over wat zij willen laten zien en waarop zij 
beoordeeld willen worden. Dit heeft positieve effecten op de schoolse vaardigheden 
van de leerling, zijn zelfvertrouwen en zelfregulatie. 

Voor mijn onderzoek zal ik me gaan richten op het ontwikkelingsportfolio, 
omdat ik, samen met de kinderen, wil inzoomen op de vraag hoe je je 
ontwikkeling van essenties zichtbaar kan maken. 
 
Kees Both (1997) legt ook de link met een kindportfolio. Hij vindt dit een geschikt 
middel voor authentieke evaluatie en het rapporteren over het leren van kinderen.  
Hij zegt hierover: ‘ De rapportage over het leren van de kinderen is vooral: zichtbaar 
maken van de ontwikkeling. Dat vraagt om het documenteren van deze ontwikkeling. 
Het portfolio ( leerarchief) per kind, waarin representatieve gegevens en werkstukken 
worden bewaard is daarvoor een passende omgeving. Bij het samenstellen daarvan 
worden ( in overeenstemming met basispricipe 19) ook de kinderen betrokken.’ 
(Both, 1997, p.51/52) 
 

 Nadruk op cijfers en beoordelingen  Opdrachten worden geëvalueerd 

 Geen kind-reflectie  Kind-reflectie wordt meegenomen 
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Tijdens de opleiding hoorde ik van het kindportret. Wat een mooie naam! In het 
artikel ( van Oijen, 2013) lees ik dat deze naam is gekozen, omdat het meer recht 
doet aan de totale ontwikkeling van het kind. Daar sluit ik me bij aan. Het geeft het 
portfolio, en hiermee het kind, een eigen identiteit. Heel mooi vind ik de uitspraak:      
‘ We plaatsen het beeld dat we van het kind hebben in een gouden omlijsting.’  

Er wordt wel eens gezegd: ‘What’s in a name?’, maar deze naam doet het portfolio 
veel meer recht. Reden voor het team om ons hier ook over te buigen in een later 
stadium. 

6. Methode zichtbaar maken 
	
In dit hoofdstuk beschrijf ik wat mijn plan van aanpak is binnen mijn onderzoek.  
Gedurende het teamoverleg bleek dat er veel draagvlak was om de 
Jenaplanessenties als ik-doelen in het portfolio op te nemen. 
Tijdens de stdiebijeenkomst in januari met Jenaopleiding Het Kan! hebben we ook 
gekeken naar het rapport/portfolio. 
A.d.h.v goed- beter- best hebben we ingeschaald hoe we er dit moment voor staan. 
Dat was wel confronterend. Eigenlijk voldoen we alleen aan de voorwaarden van 
goed en beter.  
Ook hebben we in groepjes van drie aangegeven hoe ons droomrapport zou moeten 
zien: 

 
 
Voorbeelden van droomrapporten 
 
 
 

 
Ik lees in beide plannen terug dat de kinderen bij het proces betrokken moeten 
worden.  
Ik wil dit gaan onderzoeken. Ik leg de kinderen de ik-doelen voor en ga in gesprek 
met ze wat zij belangrijk vinden om hun ontwikkeling zichtbaar te maken (Vraag het 
de kinderen) De resultaten van dit gesprek beschrijf ik in hoofdstuk 8 bij de 
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beschrijving van cyclus één. Hier evalueer ik op en stel het bij om een nieuwe 
periode in te gaan (cyclus twee). 
 
 
7. Actieplan/ interventie 
	
7.1 Inleiding 

	
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het onderzoeksdoel en de bestudeerde 
literatuur de onderzoeksvraag en de bijpassende deelvragen beschreven. 
 
	
7.2 Onderzoeksvraag 

Hoe zouden kinderen het liefst hun ontwikkeling zichtbaar maken voor zichzelf, hun 
ouders en de toekomst? 
 
 
7.3 Deelvragen en instrumenten 

Vanuit de hoofdvraag en de probleemstelling heb ik aantal deelvragen geformuleerd.  
 
Vanuit vooronderzoek (teamoverleg) beantwoord ik de volgende vraag: 

• Zijn de ik-doelen, gebaseerd op de Jenaplanessenties, een geschikte manier 
om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen? 

• Zo ja, welke manier van coderen willen we hiervoor gaan gebruiken? 

Vanuit de theorie beantwoord ik de volgende vragen: 
• Wat zegt de literatuur over de 7 Jenaplanessenties? 
• Welke vorm wordt er binnen het Jenaplan gekozen om de ontwikkeling van 

kinderen te volgen? 

 
Vanuit mijn gesprekken met de kinderen beantwoord ik de volgende vraag: 

• Deze essentie vind ik het meest interessant om in te vullen? 
• Welke deelvragen van de indicatoren kan ik weglaten/ zijn niet interessant om 

in te vullen? 
• Zijn er deelvragen bij de indicatoren die je alleen geschikt vindt voor de 

middenbouw, bovenbouw of voor beiden bouwen? 
• Hoe zouden kinderen het liefst hun ontwikkeling zichtbaar maken voor 

zichzelf, hun ouders en de toekomst? 

	
	
In het tijdpad hieronder worden de deelvragen overzichtelijk geordend. Ook mijn 
verwachtingen beschrijf ik kort. De antwoorden van de deelvragen vormen het 
uiteindelijke antwoord op de hoofdvraag. 
 
7.4 Toekomst 
Wat betreft de toekomst zal het ontwikkelen van een ontwikkelingsgericht portfolio 
meer tijd in beslag nemen dan ik voor dit onderzoek beschikbaar heb. Dit onderzoek 
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richt zich op verkenning, wat vinden kinderen belangrijk? Wat kunnen we met deze 
gegevens doen? Naast de ontwikkeling van het kindportfolio, zijn we ook een 
kindplan aan het ontwikkelen, dat wellicht ook als ‘rapportage- instrument’ zou 
kunnen worden ingezet. Het is natuurlijk reuze interessant om naast het ons 
ontwikkelde kindplan, de wensen en ideeën van de kinderen te leggen. Ook zal het 
van ons als stamgroepleiders het één en ander vragen. Deze manier van rapporteren 
zal inhouden dat we met en over kinderen in gesprek gaan. 
 
 
 
 
 
7.5 Tijdsplanning: 
 

(deel)vraag en verwachte 
gevolgen bij 
onderzoeksactiviteit 

onderzoeksactiviteit Jan 
‘17 

Nov 
‘17 

Jan 
‘18 

April 
‘18 

Mei 
‘18 

toekomst 

Verandering: 
Het rapport krijgt een andere 
indeling door een blad in te 
voegen waarop het kind 
beschrijft: “Dit ben ik” en er 
wordt een beschrijving van 
het kind gemaakt adhv werk-
spel-gesprek-vieren 
Evaluatie: 
Het team concludeert dat 
het meer vanuit de 
ontwikkeling van het kind 
wordt geschreven, maar het 
kind wordt hier nog niet bij 
betrokken. 

Met het team 
overleggen hoe we 
van het rapport meer 
een 
ontwikkelingsdocument 
kunnen maken vanuit 
de Jenaplanvisie. 

 
 
 
 
 

X 

     

Zijn de ik-doelen, gebaseerd 
op de Jenaplanessenties, 
een geschikte manier om de 
ontwikkeling van kinderen in 
beeld te brengen? 
Ik verwacht dat het team 
hier open voor staat, omdat 
er behoefte is om vanuit de 
Jenaplanbasisprincipes en – 
kernkwaliteiten de behoefte 
is om de ontwikkeling van 
kinderen te beschrijven, ook 
door het kind zelf. 
 

Teamactiviteit: 
Voorstel portfolio adhv 
de Jenaplanessenties 

  
 
 
X 

    

Zo ja, welke manier van 
coderen willen we hiervoor 
gaan gebruiken? 
Ik verwacht dat het team 
een wijze van coderen 
zoekt, die de ontwikkeling 
van een kind in woorden 
uitdrukt. Dus niet: 
Zwak, matig, voldoende etc, 
maar ik kan dit: nog niet, 
een beetje, goed etc. 

Teamactiviteit: 
Voorstel portfolio adhv 
de Jenaplanessenties 

  
 
 
 
X 
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Wat zegt de literatuur over 
de 7 Jenaplanessenties? 
Ik verwacht dat de 
Jenaplanessenties een mooi 
middel kunnen zijn om de 
ontwikkeling van kinderen 
weer te geven. 

Theorie bestuderen    
 
 

 
 
X 

  

Activiteit: 
Tijdens studiedag 
rapportage bekijken via 
goed-beter-best en 
aangeven wat je 
droomrapport is. 

Teamactiviteit 
In groepjes sparren 
over “droomrapport” 

   
X 

   

Welke vorm wordt er binnen 
het Jenaplan gekozen om 
de ontwikkeling van 
kinderen te volgen? 
Ik verwacht dat in het 
Jenaplan gewerkt wordt met 
portfolio’s, omdat deze vaak 
gebruikt worden om werk te 
presenteren 

Theorie bestuderen     
 
 
X 

  

Deze essentie vind ik het 
meest interessant om in te 
vullen? 
Ik denk dat de kinderen 
reflecteren het meest 
interessant vinden om in te 
vullen. We reflecteren heel 
veel in de groep en de 
kinderen worden daar 
steeds meer vaardig in. Het 
is waarschijnlijk makkelijk 
voor ze om in te vullen. 

Onderzoek met de 
kinderen 

    
 
 
 
X 

  

Welke deelvragen van de 
indicatoren kan ik weglaten/ 
zijn niet interessant om in te 
vullen? 
Ik denk dat ze deelvragen 
weglaten die ze niet bij hun 
leeftijd vinden passen (Bijv: 
ik kan vertellen welke dag 
het is). Verder is het een hel 
bult aan ik-doelen. Ik 
verwacht dat de kinderen 
veel strepen 

     
 
 
 
X 

  

Zijn er deelvragen bij de 
indicatoren die je alleen 
geschikt vindt voor de 
middenbouw, bovenbouw of 
voor beiden bouwen? 
Ik verwacht dat de kinderen 
hier heel serieus naar kijken 
en waarschijnlijk zullen ze 
aangeven dat bepaalde 
vaardigheden meer 
geoefend worden in bijv een 
bovenbouw. 

Onderzoek met de 
kinderen 

    
 
 
 
X 

  

Hoe zouden kinderen het 
liefst hun ontwikkeling 

Onderzoek met de 
kinderen 
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zichtbaar maken voor 
zichzelf, hun ouders en de 
toekomst? 
Ik verwacht dat de duidelijk 
omschreven van de 
indicatoren van de 
jenaplanessenties de 
kinderen een houvast geven 
om hun ontwikkeling in 
beeld te brengen. 

 
 

X 

 
 
8. Resultaten cyclus één 
 
Om met kinderen in gesprek te gaan over de Jenaplanessenties, moeten ze wel 
weten wat de Jenaplanessenties zijn. Ik heb hiervoor de Jenaplanessenties met de 
indicatoren en deelvragen op een A-4tje getypt, zodat dit ook een werkblad voor de 
kinderen kon worden. Om het geheel overzichtelijk te houden voor mezelf, en op 
advies van Anite van Ojen, ben ik met drie kinderen uit mijn groep rond de tafel gaan 
zitten.  
Allereerst heb ik de kinderen gevraagd wat ze mij konden vertellen over het 
Jenaplanonderwijs. De antwoorden: 

• Je zit met meerdere groepen bij elkaar 
• Je werkt met een weekplan, waarop je zelf je werk plant 
• Je hebt iedere maandag een weekopening 
• Je mag zelf kiezen wanneer je wat maakt 
• Je werkt met ‘ het handje’ 
• Je krijgt instructie in kleine groepen 
• Je werkt aan projecten tijdens het stamgroepwerk 
• Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de sfeer in de groep en het opruimen 
• Je mag meedenken over de dingen die in de groep gebeuren 
• We houden klassenvergaderingen 

Ik vind het opvallend dat de kinderen al zoveel weten over het Jenaplanonderwijs, ze 
hebben namelijk geen vergelijkingsmateriaal. We hebben de afgelopen tijd wel veel 
over het Jenaplanonderwijs gesproken, omdat er 3 kinderen uit de stamgroep naar 
een traditioneel, klassikale school zijn vertrokken. We hebben besproken wat de 
verschillen zijn. Daarnaast is er in december een kind in de stamgroep gekomen dat 
ook uit het traditionele, klassikale onderwijs komt. Hij kan heel goed de verschillen 
aangeven en vooral ook hoe hij dit ervaart. Hij geeft vooral aan dat hij het zo fijn vindt 
dat hij zelf zijn werk mag plannen. 
 
Hierna ben ik met de kinderen in gesprek gegaan dat we het bij ons op school 
belangrijk vinden dat je je ontwikkelt als een totaal persoon. De dingen die we hierbij 
erg belangrijk vinden, noemen we de Jenaplanessenties. Dat zijn er zeven: 
ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, refelecteren en 
verantwoorden. Om nu vast te kunnen stellen in hoeverre kinderen zich hebben 
ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn, zijn er per essentie nog eens zeven 
indicatoren ontwikkeld. Hierbij zijn ik-doelen ontwikkeld, die je helpen om je 
ontwikkeling in beeld te brengen. Ik leg uit dat ik aan het onderzoeken ben of de 
Jenaplanessenties geschikt zijn om op te nemen in het rapport/ portfolio en of zij mij 
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willen helpen om dit te onderzoeken. De kinderen geven aan dat ze graag 
meedenken en het belangrijk vinden om dit te onderzoeken, omdat zij er mee aan 
het werk gaan. Opvallend vond ik dat de kinderen het direct op zichzelf betrokken. Zij 
hadden direct in de gaten dat zij dit dan voor zichzelf zouden gaan invullen. 
 
Ik geef de kinderen de bladen met de essenties en vraag wat hun eerste indruk is: 
Kind 1: Er staan veel dingen in waarin je kunt groeien. Ik vind de zinnen heel duidelijk 
en begrijpelijk. 
Kind 2:  Ik denk dat dit goed werkt. Je zou bijvoorbeeld kunnen aankruisen wat je al 
wel kunt en wat je nog niet kunt. 
Kind 3: Ik herken mezelf in heel veel zinnen. 
 
Hierna vraag ik de kinderen welke competentie ze het meest interessant vinden en 
waarom: 
Kind 1: Presenteren en verantwoorden. 
Ik kan mezelf hierin herkennen. Dit zijn dingen die ik al heel goed kan. 
Kind 2: Presenteren. 
Het spreekt me aan en ik kan hier juist nog heel veel leren. 
Kind 3: Presenteren. 
Ik vind dit gewoon leuk. Ik kan niet uitleggen waarom, ik herken mezelf. Ik vind het 
soms heel spannend om te presenteren. Misschien daarom wel.  
 
Vraag: Vinden jullie de Jenaplanessenties met de indicatoren en ik-doelen in een 
rapport/ portfolio thuishoren en waarom wel/ niet? 
Kind 1: Ja, je kunt hiermee heel goed omschrijven wat je al beheerst of wat je juist 
heel moeilijk vindt. Je zou het zelf kunnen invullen en de leerkracht doet dit dan ook 
over jou. Door deze zinnen weten je ouders en leerkracht hoe het gaat op school. 
Kind 2: Ja, ik vind dat de vragen je helpen nadenken over wat je al kunt. Ik vind 
alleen dat sommige vragen dubbel zijn of niet bij een bovenbouwer passen, bijv: ik 
kan vertellen welke dag het is, dat weet een bovenbouwer wel. 
Kind 3: Ja, en ik vind het ook niet erg om al deze vragen in te vullen. 
 
Ik concludeer dat de kinderen de Jenaplanessenties met de indicatoren en ik-doelen 
graag zouden zien in het portfolio. Het maakt ze bewust van hun eigen ontwikkeling. 
 
Vraag: Wil je de lijsten nog eens doornemen en een kruis zetten door de vragen die 
er voor jou niet in hoeven?  
 
Ivm met de grootte van het document laat ik alleen zien wat de kinderen bij de 
essentie ondernemen hebben ingevuld en plaats ik het hele document in bijlage 1. 
Ik heb de kinderen gevraagd wat hun criteria waren om ik-doelen weg te strepen: 
Kind 1: Sommige ik-doelen kwamen meerdere keren terug, ze staan er dan dubbel 
in, dus streep ik ze weg. Sommige ik- doelen vond ik te moeilijk ( bijv: ik ken het 
principe van de leerkuil) en er stonden een aantal ik-doelen in die ik overbodig vind 
(bijv: Ik weet hoe een dag zal verlopen). 
Hoe meer ik-doelen ik zag, hoe makkelijker het werd om weg te strepen, omdat ik 
meer herhaling zag. 
Kind 2: Ik zag er een aantal dubbele ik-doelen in staan en ik vond een aantal ik-
doelen overbodig, omdat ik ze vanzelfsprekend vind (bijv: ik kan een dag-planning 
maken). 
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Kind 3: Ik vond dat er een aantal kinderachtige ik-doelen in stonden, bijv: ik kan 
vertellen welke dag het is en een aantal ik-doelen stonden er dubbel in. 
De enige drie doelen die alledrie de kinderen hebben aangekruisd zijn:  

• Ik kan vertellen wat ik heb gedaan. 
• Ik kan vertellen wat ik heb geleerd. 
• Ik kan mijn werk controleren. 

De kinderen geven aan dat ze deze doelen kinderachtig vinden. 
Ik deel de mening van de kinderen dat sommige ik-doelen minder relevant zijn in de 
bovenbouw. Hoogstwaarschijnlijk heb je deze vaardigheid al in de middenbouw 
ontwikkelt en is het 

interessanter om uit 
te zoeken of je met een 

weekplanning kunt 
werken. De paar kinderen die 
deze vaardigheid nog niet 
onder de knie hebben, zouden 
het dan wel als ik-doel in hun 
portfolio kunnen hebben 
staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind 1 Kind 2 Kind 3

●
●
●

●
●
●

●
● X
●

●
● X
●
●

●
●
● X

● X
● X
●
●
●

●
●
●

Ik bedenk wat ik wil leren
Ik kan stappenplannen maken
Ik vertel wat ik wil bereiken

Ik ken mijn talenten
Ik kan mijn talenten benoemen
Ik kan voorbeelden geven
Ik neem initiatief
Ik zie de talenten van anderen

Ambities tonen

Talenten

Ik kan een doel formuleren
Ik weet wanneer ik een doel heb bereikt

Initiatief tonen

Ik deel mijn ideeën
Ik durf een plan zelf op te pakken
Ik ga zelf op onderzoek
Ik begrijp wat initiatief is

Onderzoeken

Ik onderzoek zelf hoe iets werkt
Ik kan informatie in eigen woorden omschrijven
Ik vraag om hulp

Ik kan een leerdoel bepalen

Jenaplanessenties

Ondernemen

Netwerken

Ik weet wat netwerken is 
Ik gebruik de omgeving om te groeien
Ik vraag om hulp

Informatie zoeken

Ik weet waar ik informatie kan vinden
Ik weet hoe ik informatie kan zoeken
Ik kan de kern uit de informatie halen

Denken in doelen

Welke vragen horen er volgens jou niet in thuis?
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Ik vertel de kinderen dat ik ook heb gehoord dat ze hebben aangegeven dat er 
vragen bij staan die alleen de middenbouw zou kunnen invullen, de bovenbouw 
alleen zou kunnen invullen of beide bouwen zouden kunnen invullen.  
 
Vraag: Wil je met kleuren aangeven welke vragen alleen geschikt zijn voor de 
middenbouw, alleen geschikt zijn voor de bovenbouw en welke vragen voor beide 
bouwen geschikt zijn? 
 
Ivm met de grootte van het document laat ik alleen zien wat de kinderen bij de 
essentie ondernemen hebben ingevuld en plaats ik het hele document in de bijlage. 
Ook hier heb ik de kinderen gevraagd wat hun criteria waren. 
Kind 1: Ik heb mezelf afgevraagd of de middenbouwkinderen de ik-doelen zouden 
begrijpen. Netwerken is bijvoorbeeld te moeilijk is. Als je dit in het rapport wilt 
gebruiken, dan moet je dat aan de kinderen uitleggen. 
Bij het strepen ben ik dus uitgegaan van de middenbouw.  
Sommige ik-doelen had ik al een kruis doorgezet, maar bij het kleuren er weer bij 
gehaald, omdat ik ze toch wel goed vond. 
Kind 2: Als er moeilijke woorden in stonden, dan heb ik ze voor de middenbouw 
weggestreept. Bijvoorbeeld: ik kan een doel formuleren. Als je zegt: ik kan een doel 
bedenken, dan vind ik het wel geschikt voor de middenbouw.  
Kind 3: Er staan een aantal kinderachtige ik- doelen in, bijvoorbeeld: Ik kan vertellen 
welke dag het is. Dat moet je in de bovenbouw wel weten. Als er moeilijke woorden 
in staan, dan is het alleen geschikt voor de bovenbouw. 
 
Ik concludeer dat de manier waarop het ik-doel beschreven wordt, bepaalt of 
kinderen het bij de middenbouw of bovenbouw vinden horen. Daarnaast vinden de 
kinderen dat bepaalde doelen in de bovenbouw wel behaald moeten zijn en dus van 
de lijst kunnen. 
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Op mijn vraag of de kinderen het niet teveel vinden om in te vullen, geven ze alle drie 
volmondig aan, dat ze het niet erg zouden vinden om helemaal in te vullen. Ze 
vinden het belangrijk dat het in het rapport komt, omdat je dan jezelf, je ouders en je 
leerkracht kan laten zien hoe het met je gaat op school. (en dit is niet ingefluisterd!) 
 
Op basis van de gesprekken die ik met de kinderen heb gevoerd, kan ik concluderen 
dat er draagvlak is bij de kinderen om hun eigen ontwikkeling aan de hand van de 
Jenaplanessenties te beschrijven. Ik concludeer dat de kinderen de omschreven ik- 
doelen direct op zichzelf betrekken. Ze zijn in gedachten al bezig hoe ze het voor 
zichzelf zouden invullen. Dit laat een hoge mate van betrokkenheid zien. Marzano 
(2016) bespreekt in zijn boek dat er vier factoren een rol spelen betrokkenheid: 

• Emoties: Hoe voel ik me? 
• Interesse: Ben ik geïnteresseerd? 
• Relevantie: Is dit belangrijk? 
• Doeltreffendheid: Kan ik dit? 

Deze vier factoren zag ik direct terug bij de kinderen. Hoewel het doorlezen van alle 
ik-doelen veel tijd in beslag neemt, zijn de kinderen bereid om hier heel nauwkeurig 
naar te kijken, zijn ze goed in staat aan te geven welke kanttekeningen ze hebben en  
geven ze aan dat ze het belang inzien.  

Kind 1 Zwart
Kind 2 Rood
Kind 3 Blauw

MB BB Beide
● XXX
● X XX
● XXX

● X XX
● XXX
● XX X

● XX X
●  X X
● X XX

● XXX
● X X
● XXX
● XX X

● XXX
● X XX
● XX

● XX
● XX
● XXX
● XX X
● XXX

● XXX
● X XX
● XXX

Ik kan een leerdoel bepalen

Jenaplanessenties

Ondernemen

Netwerken

Ik weet wat netwerken is 
Ik gebruik de omgeving om te groeien
Ik vraag om hulp

Informatie zoeken

Ik weet waar ik informatie kan vinden
Ik weet hoe ik informatie kan zoeken
Ik kan de kern uit de informatie halen

Denken in doelen

Welke vragen zijn geschikt voor alleen MB, alleen BB of beide?

Talenten

Ik kan een doel formuleren
Ik weet wanneer ik een doel heb bereikt

Initiatief tonen

Ik deel mijn ideeën
Ik durf een plan zelf op te pakken
Ik ga zelf op onderzoek
Ik begrijp wat initiatief is

Onderzoeken

Ik onderzoek zelf hoe iets werkt
Ik kan informatie in eigen woorden omschrijven
Ik vraag om hulp

Ik bedenk wat ik wil leren
Ik kan stappenplannen maken
Ik vertel wat ik wil bereiken

Ik ken mijn talenten
Ik kan mijn talenten benoemen
Ik kan voorbeelden geven
Ik neem initiatief
Ik zie de talenten van anderen

Ambities tonen

De ingevulde lijst van kind 1 
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De hoeveelheid ik-doelen houd me wel bezig. De drie kinderen die ik bij mijn 
onderzoek betrek zijn goede lezers. Hoe gaan zwakke lezers met de hoeveelheid 
vragen om?  
 
De kinderen geven aan dat ze de ik-doelen per essentie op een blad willen. Zij vullen 
het zelf in, maar willen ook graag dat de stamgroepleider hem invult. Zo krijg je 
volgens hen een goed beeld van de ontwikkeling. Ik realiseer me hoeveel werk dit 
voor de stamgroepleiders is. Moet het dan toch compacter? Grijpen we terug naar 
het voorstel dat we in november 2017 aan het team hebben voorgelegd 
Dit pakt precies de vraag die ik me stel: willen ouders weten wat de stamgroepleider 
ervan vindt? Als ene kind het heel goed vindt gaan, hoe kijk er als stamgroepleider 
tegen aan? En zouden de ouders het in kunnen vullen over wat zij denken? Zou dat 
een meerwaarde zijn? 
 
Vanuit de betrokkenheid van de kinderen en mijn eigen betrokkenheid, word ik 
enthousiast, stimuleert het me om verder op onderzoek te gaan.  
Het is voor mij duidelijk: we moeten afrekenen met de ‘vinkjescultuur’.  
Het team ziet het belang in, de kinderen zien het belang in.  
 
Hebben kinderen ook een idee hoe ze hun ‘vinkje’ bij de essenties kunnen 
onderbouwen? Is dat nodig? 
 
9. Beschrijvingen bijstellen interventie  
	
Op basis van de gegevens van interventie 1, stel ik een nieuw actieplan samen om 
nog duidelijker te krijgen hoe kinderen het liefst hun ontwikkeling zichtbaar zouden 
willen maken voor zichzelf, hun ouders en de toekomst? 
  
Ik ben benieuwd welke wijze van coderen de kinderen zouden willen hanteren. Ik 
verdiep me in de literatuur in het werken met rubrics. Ik wil de kinderen de compacte 
lijst ( zie voorbeeld in hoofdstuk 4) laten zien en hun reactie hierop meenemen in 
eventuele vervolgstappen. Daarnaast wil ik uitzoeken of kinderen willen vooruitkijken 
of juist willen terugblikken. En ik ben nieuwsgierig waar de kinderen hun portfolio 
mee willen aanvullen? Als laatste wil ik onderzoeken hoe de kinderen ertegenover 
zouden staan als hun ouders ook de lijsten zouden invullen. Dit is namelijk totaal 
nieuw voor de kinderen. Kijk….. 😂 
 
Ik maak een nieuw tijdpad/activiteitenplan: 
 
 

(deel)vraag en verwachte 
gevolgen bij 
onderzoeksactiviteit 

onderzoeksactiviteit Jan 
‘17 

Nov 
‘17 

Jan 
‘18 

April 
‘18 

Mei 
‘18 

toekomst 

Welke manier van coderen 
spreekt je het meest aan en 
waarom? 
Ik verwacht dat de kinderen 
kiezen voor de rubrics met 
een hele eenvoudige 
indeling. Deze helpen de 

Theorie rubrics 
bestuderen. 
 
Onderzoek met 
kinderen: 
Ik leg de kinderen een 
aantal schalen voor, 
waarbij ze kunnen 

    
 
 

X 
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kinderen zichtbaar te maken 
waar ze staan. 

aangeven welke 
schaal hun voorkeur 
heeft. 

Geeft de (ver)korte lijst 
voldoende informatie om je 
ontwikkeling zichtbaar te 
maken? 
Ik verwacht dat de kinderen 
zullen aangeven dat de 
(ver)korte lijst volstaat om 
hun omtwikkeling zichtbaar 
te maken. 

Onderzoek met 
kinderen: 
Ik laat de kinderen de 
verkorte lijst zien en 
laat ze deze lijst 
vergelijken met de 
‘oude’ lijst 

    
 

X 

  

Wat doen jullie liever: 
Vooruitkijken of 
terugblikken? 
Ik verwacht dat de kinderen 
zullen aangeven dat het 
invullen van de ik-doelen 
beide doet: je kijkt hoe het 
de vorige keer ging, je 
vergelijkt jezelf met dat 
moment en je stelt doelen 
voor waar je je verder in wilt 
ontwikkelen. 

Onderzoek met 
kinderen: 
Dmv gesprek 
duidelijkheid krijgen. 

    
 
 
 

X 

  

Zouden jullie het portfolio 
willen aanvullen? Zo ja, 
waarmee en waarom? 
Ik verwacht dat de kinderen 
ook inzicht willen krijgen in 
hun ontwikkeling op het 
gebied van de cognitieve 
vakken. 

Onderzoek met 
kinderen: 
Dmv gesprek 
duidelijkheid krijgen 

    
 
 

X 

  

Vinden jullie dat je ouders de 
lijsten ook moeten invullen? 
Waarom wel/niet? 
Ik verwacht dat de kinderen 
versteld zullen staan van 
deze vraag. Het is namelijk 
helemaal nieuw voor ze. 

Onderzoek met 
kinderen: 
Dmv gesprek 
duidelijkheid krijgen 

    
 
 

X 

  

 
 
Ik maak een document waarop de verkorte Jenaplanessenties staan ( bijlage 3) en ik 
ontwerp een document met verschillende manieren van coderen (bijlage 4). 
 
Op de website https://leerling2020.nl/zo-maak-je-een-rubric-stappenplan verdiep ik 
me in de rubrics. Rubrics meten het niveau van een leerling op het gebied van een 
bepaalde vaardigheid. Die niveaubepaling zegt meer dan een cijfer, omdat er in 
kwalitatieve termen gemeten wordt: de score geeft een beschrijving van wat een 
leerling kan. Het maakt aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed 
ging. Zo kunnen leerlingen zichzelf nieuwe leerdoelen stellen. Ik lees verder dat je de 
inhoud van de rubrics samen met de kinderen moet bepalen. Op deze manier krijgen 
de kinderen nog meer inzicht in hun ontwikkelingsproces. De rubrics zouden heel 
goed aansluiten bij het ontwikkelen van de 21 eeuwse vaardigheden. 

Ik vind de beschrijvende manier van de rubrics een hele mooie manier om de 
ontwikkeling van de kinderen te omschrijven. Het geeft de kinderen heel duidelijk 
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inzicht in wat ze al kunnen en waar nog ontwikkelingspunten liggen. Het zal wel een 
enorm proces zijn om alle ik-doelen naar rubrics te vertalen. Is dit reeël? En is het 
wenselijk: krijg je dan toch niet weer een gradatie in plaats van de directe beleving 
van het kind: zijn de uitwerkingen van de essenties al niet de rubrics? Wat zou je 
ermee willen bereiken: waak ervoor dat je bij de kern van de vraag blijft: kinderen 
willen vaak vooruit kijken, plannen maken. Zou het niet beter zijn dat toe te gaan 
voegen aan een goed ‘rapport’/’plan’. 

Ik ben heel benieuwd waar de voorkeur van de kinderen ligt. Een meting bij 3 
kinderen is wel dun: zouden deze kinderen een eerste selectie kunnen maken en 
zouden zij het aan de groep kunnen presenteren? En dan kijken wat zij zeggen? 

 
 
10. Verslag resultaten cyclus twee 
 
Tijdens de vorige vragen-ronde heb ik de kinderen in eerste instantie tegelijk 
geïnterviewd. Ik merkte dat met name kind 3 zich snel aansloot bij de antwoorden 
van de andere twee en zelf niet zoveel initiatief nam, dus heb ik er deze ronde voor 
gekozen om de kinderen afzonderlijk te interviewen. 
 
Ik laat de kinderen de compacte lijst zien en vraag naar hun reactie:  
Kind 1: Vergelijkt de lijsten met elkaar en merkt op dat deze lijst op hetzelfde 
neerkomt. Haar voorkeur gaat uit naar het invullen van de compacte lijst, omdat in de 
lange lijst teveel overbodige ik-doelen staan. De tekst is begrijpelijk en minder 
tijdrovend om in te vullen. 
Kind 2: Geeft aan dat de compacte lijst fijner is om in te vullen. Op de lange lijst 
staan per indicator wel drie of vier ik-doelen en heel veel van die ik-doelen lijken op 
elkaar, er zit teveel herhaling in. Op de compacte lijst komt alles maar één keer voor. 
Hij geeft aan dat de lay-out beter kan. Het lettertype is nu te klein. Dit moet groter, 
dan maar meer dan één blad. 
Kind 3: Geeft aan dat hij de compacte lijst fijner vindt, omdat je dan minder hoeft in te 
vullen. Hij merkt op dat alleen de omschrijving van de indicatoren voldoende is.  De 
compacte lijst zou ongeveer vijf tot tien minuten in beslag nemen, de lange lijst wel 
een half uur en dat is voor sommige kinderen echt te lang. 
 
Ik concludeer dat de kinderen liever de compacte lijst invullen. Deze lijst omvat 
minder ik-doelen en is hierdoor minder tijdrovend om in te vullen. 
 
Vraag: Welke manier van coderen spreekt jou het meest aan? 
( zie bijlage 4) 
 
Bijlage 4  Verschillende manieren van coderen: 
 
 
1. Ik kan om hulp vragen: 
 
zwak      matig        voldoende       ruim voldoende        goed 
 
0                0                   0                       0                         0 
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2.  Ik kan om hulp vragen: 
 
 
1  2  3  4  5 
 
 
 
 
 
3. Ik kan om hulp vragen: 
 
nog niet  een beetje  al heel goed  prima 
 
      0    0   0      0 
 
 
 
 
 
4. Ik kan om hulp vragen: 
 

Ondernemen Beginner In ontwikkeling Gevorderd expert 
Ik kan om hulp 
vragen 

Ik vind het lastig om 
hulp te vragen 

Ik vraag wel hulp, maar 
vind het moeilijk om dit aan 
anderen te vragen 

Ik vraag hulp aan 
anderen. Het duurt 
soms te lang 
voordat ik anderen 
om hulp vraag 

Ik kan om hulp 
vragen. Ik kan 
goed inschatten 
wanneer ik om 
hulp moet vragen 

 
Dit is een vast gestelde indeling: dat zou het meer meetbaar kunnen maken, maar gaat het ook weer standaardiseren. 
Ik vind het erg mooi maar ben wel erg nieuwsgierig naar de redenen waarom jij dat allemaal zou moeten doen: Philip 
Douchy zei me ooit dat het goed is wanneer wij dit in ons achterhoofd hebben maar kinderen zelf zouden kunnen 
ontdekken! Bovenstaande indeling zou je zelfs her en der om kunnen wisselen, ligt ook aan op welke momenten, etc. 
De rol van evalueren is heel belangrijk in het proces: de manier waarop je evalueert zegt veel over de manier waarop je 
zou willen dat kinderen zich ontwikkelen. Zorg dat dit erbij blijft passen!  
 
(Bij voorbeelden 1 en 3 staan bolletjes. Dit kan ook iets anders zijn) 
 
We bespreken hierbij bij iedere manier van coderen de voor- en nadelen. 
Kind 1:  
Manier 1: ik vind het geen prettige manier waarop het beschreven is. Het doet me 
denken aan cijfers en dat vind ik niet fijn en niet bij onze school passen. 
Manier 2: Dit spreekt me ook niet aan. Het lijkt teveel op cijfers geven. 
Manier 3: Dit vind ik een fijne manier. Het geeft een goed beeld waar je staat. Hier 
kan je heel goed invullen hoe je het doet of waar je in wil groeien. 
Manier 4: Ik vind dat hier wel heel veel tekst in staat. Je kunt zelf wel bedenken wat 
het allemaal betekent: beginner, in ontwikkeling etc. 
De voorkeur gaat uit naar manier 3. Dit is prettig ( vriendelijk) omschreven en 
makkelijk in te vullen. 
Kind 2: 
Manier 1: Ik vind de woorden: zwak, matig etc. niet bij de ik-doelen passen. 
Manier 2: Ik vind cijfers niet fijn.  
Manier 3: Dit lijkt op de vragen die we altijd bij Looqin invullen. Ik vind dit een fijne 
manier. Het klinkt vriendelijker. Ik vind wel dat er nog iets tussen mag in het midden: 
best goed.  
Manier 4: Dit vind ik teveel leeswerk. Ik denk niet dat ik alles zou willen doorlezen en 
dan nog zou willen aankruisen.  
De voorkeur gaat uit naar manier 3. 
Kind 3:  
Manier 1: Dit is hetzelfde als we nu hebben. Ik vind dat niet zo fijn. Ik vind de 
woorden niet zo prettig overkomen. Zwak klinkt zo vervelend. 
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Manier 2: Dit vind ik overzichtelijk. Je geeft met een pijltje op de lijn aan, waar je 
staat. Dit is dan ook handig al je het de keer erna wil invullen. 
Manier 3: Dit vind ik fijn. Het klinkt vriendelijk. 
Manier 4: Dit vind ik ook fijn; je krijgt uitleg. Ik denk wel dat als je het bij alle kind-
doelen zou toepassen, dat je heel lang bezig bent om het in te vullen. 
De voorkeur gaat uit naar manier 2 of 3. 
 
Ik concludeer dat manier 3 de kinderen het meest aanspreekt, omdat de terminologie 
als vriendelijk ervaren wordt en niet te tijdrovend is. 
 
Vraag: Zouden jullie het portfolio nog willen aanvullen en zo ja waarmee? 
 
Kind 1: Ik vind dat er niets bij hoeft. Als je alle ik-doelen hebt ingevuld, heb je al een 
heel volledig beeld. 
Kind 2: Ik zou graag de uitdraai van het leerlingvolgsysteem willen toevoegen, dit is 
dan een soort kennischeck. Methodegebonden toetsen zijn vaak niet zo uitgebreid. 
Verder zou ik er ook graag eigen werk in willen stoppen. Dit is leuk om later, als je 
groot bent, terug te zien. Ik zou dan kiezen voor iets wat je al goed kan, zodat je kunt 
laten zien: dit kan ik al heel goed, hier ben ik trots op. Of juist iets waar je in wilt 
groeien. 
Kind 3: Ik zou het fijn vinden als de leerkracht ook nog een verhaaltje zou schrijven. 
Dat vind ik gewoon leuk om te lezen. Daarnaast zou ik er ook werk in stoppen, waar 
je trots op bent. Het leerlingvolgsysteem hoeft er voor mij niet in, dan wordt het 
teveel. Dat zou ik dan gewoon een keer los meegeven. 
 
Ik concludeer dat er verschillende behoeften liggen wat de aanvulling van het 
portfolio betreft. Kinderen geven aan dat ze het leuk vinden om eigen werk te 
presenteren, iets waar ze trots op zijn.  
 
Vraag: Is je portfolio een document waarmee je terugblikt of vooruit kijkt? 
 
Kind 1: Ik vind beiden. Je leert van het verleden, dus als je ziet dat je iets nog niet zo 
goed kan, dan kun je daar de volgende periode aan gaan werken en jezelf vragen: 
Wat kan ik anders doen? 
Kind 2: Vooruitkijken. Je kunt zien waar je je nog in kan ontwikkelen. Het heeft geen 
zin om terug te kijken, want dat kun je toch niet veranderen. 
Kind 3: Beiden. Je kijkt terug om te zien hoe het eerst ging, daarna kijk je vooruit om 
te zien wat je nog kunt verbeteren. 
 
Ik concludeer dat kinderen het vooruitkijken erg belangrijk vinden. Ze grijpen het 
portfolio aan om te zien waar ze op dit moment staan en waar ze zich nog in kunnen 
ontwikkelen. 
 
Vraag: Vind je dat je ouders de lijsten ook zouden moeten invullen? 
Ik leg uit dat binnen het Jenaplan ouders ook een belangrijke taak hebben, het is 
namelijk een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten (Petersen, 1927). 
 
Kind 1: Ik vind het niet nodig dat ouders de lijsten invullen. Het portfolio laat zien hoe 
je op school bent, ouders weten dat wel. 
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Kind 2: Het lijkt mij leuk als ouders ook de lijsten invullen. Je kunt dan zien of er 
verschillen zijn tussen thuis en school. Hier kun je samen over in gesprek gaan. 
Kind 3: Ouders hoeven de lijsten niet in te vullen. Ze zien toch niet hoe je het op 
school doet, dus dat heeft geen zin. 
 
Ik concludeer dat hier nog wel een taak van de school ligt om het belang aan te 
tonen dat we elkaar nodig hebben om het Jenaplanconcept te realiseren. Wanneer 
ouders de lijsten met ik-doelen zouden invullen, dan kunnen hier mede 
ontwikkelpunten uit ontstaan. 
 
Kan ik, na de gesprekken met de kinderen, antwoord geven op mijn 
onderzoeksvraag? Dat kan! We hebben welliswaar nog een lange weg te gaan, maar 
de kinderen hebben een enorme bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een 
kindgerichtportfolio.  
 
Hoe zouden kinderen het liefst hun ontwikkeling zichtbaar maken voor zichzelf, hun 
ouders en de toekomst?  
 
Tijdens de opleiding hoorde ik regelmatig: ‘ Vraag het de kinderen !’. Niets is minder 
waar. Ik heb tijdens de interviews ontdekt dat kinderen zo ontzettend goed in staat 
zijn om na te denken,  te beargumenteren, te reflecteren over hun ontwikkeling in 
samenwerking met mij, de stamgroepleider. Gedurende de interview bemerkte ik een 
enorm enthousiasme en betrokkenheid bij de kinderen, maar ook bij mezelf. 
Hoewel ik de kinderen met de Jenaplanessenties en de indicatoren een bepaalde 
richting in duwde, merkte ik dat zij het net zo belangrijk vonden als ik, hun 
ontwikkeling zichtbaar te maken aan de hand van ik-doelen en zijn de ik-doelen dus 
heel geschikt zijn om op te nemen in het portfolio.  
De wens van de kinderen is dat deze niet te uitgebreid beschreven worden. De 
compacte vorm, zoals in bijlage 3, geeft volgens de kinderen voldoende inzicht in 
hun ontwikkeling. 
Anders dan ik had gedacht, willen de kinderen graag werken met de codering: kan ik 
nog niet, kan ik een beetje, (kan ik best goed), kan ik al heel goed, kan ik prima. Het 
werken met rubrics vinden ze tijdrovend en niet nodig. De resultaten van het 
leerlingvolgsysteem hoeven geen plek te krijgen in het portfolio. De kinderen geven 
aan meer waarde te hechten aan de ik-doelen. Deze geven, volgens hen, voldoende 
informatie.  
Het portfolio kan aangevuld worden met eigen werk van de kinderen. Het heeft de 
voorkeur dat er werk in komt waar de kinderen trots op zijn, waarmee ze kunnen 
laten zien, wat al heel goed gaat. 
 
Mooi dat zij hun beleving hebben weer gegeven! Ik zou het mooi vinden wanneer jij 
ook reflecteert op hetgeen zij zeggen: je concludeert wat ze zeggen. Zou je het aan 
kunnen vullen met wat het je zegt in relatie tot je doel? En in relatie tot hetgeen er in 
de literatuur gezegd wordt over evalueren en rapporteren, bijvoorbeeld in de 
kernkwaliteiten en de basisprincipes? 
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11. Consequenties voor de andere stamgroepen/ team/ kinderen 
 
Het ontwikkelen van een portfolio dat binnen de visie van een school past, is een 
tijdrovend proces. Er moeten afwegingen gemaakt worden over de inhoud, de 
codering en de lay-out. Daarnaast zal er veel tijd geïnvesteerd moeten worden in 
gesprekken met kinderen over hun ontwikkeling. Naast dit onderzoek loopt ook de 
ontwikkeling van het Jenakindplan, waar de Jenaplanessenties , de Looqin 
competenties welbevinden en betrokkenheid een prominente plaats krijgen. Er wordt 
onderzocht of dit 
 Jenakindplan hét ontwikkelingsdocument moet worden en daarmee het 
gespreksformulier voor kinderen, ouders en leerkrachten.  
Ik weet nu dat de ik-doelen voor de kinderen helder omschreven moeten zijn en dat 
we herhaling van ik-doelen moeten voorkomen. Er mag verschil zijn in de ik-doelen 
voor de midden- en bovenbouw.  Daarnaast hebben de kinderen behoefte om het 
aan te vullen met eigen werk waar ze trots op zijn en moet het geheel gericht zijn op 
vooruitkijken. Waar kunnen zij die blik vooruit kwijt? 
Er ligt een taak voor het team om dit te realiseren. We moeten rekening houden met 
de wensen van de kinderen, zoals hierboven beschreven. Kinderen willen graag 
meepraten over hun eigen ontwikkeling.  
 
Tot welk concreet plan kom jij nu? Welk rapport zou jij in totaal adviseren aan het 
team/ en waarom? Kun je dat onderbouwen met je visie? Zou je daar een voorzetje 
voor kunnen maken en hoe je dit aan het team gaat onderbouwen? Hoe komen de 
basisprincipes en kernkwaliteiten hierin terug en wat zou je volgens deze 
kernkwaliteiten absoluut niet moeten doen? Hoe zie je dat terug in jouw rapport? 
Stel dat je dit rapport aan iedere jenaplanschool zou moeten verkopen, waarom 
zouden ze het moeten nemen, waarom past het zo goed bij het concept? En de 
ouders? Op welke wijze vind jij dat de ouders betrokken zouden moeten worden? De 
kinderen hebben hun mening nu gegeven. Wat zou jij willen? 
 
12. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Volgend schooljaar zal het team zich gericht moeten gaan buigen over het 
ontwikkelen van een kindgericht portfolio dat aansluit bij het Jenaplanonderwijs, ter 
vervanging van het huidige rapport. Het onderzoek was nu gericht op de bovenbouw, 
interessant is om te onderzoeken welke er behoefte er ligt bij kinderen uit de onder- 
en middenbouw. ‘ Vraag het de kinderen’ is hiervoor uitermate geschikt. Hoe gaan 
we de informatie die de kinderen ons geven verwerken in ons Jenakindplan?  
Dit thema zal tijdens teamoverleggen besproken moeten worden. Hier moet ruim de 
tijd voor worden uitgetrokken en zal er een pilotgroep  gevormd moeten worden om 
te oefenen met kinderen en ouders. Deze laatste partij moeten we niet vergeten en 
ook bij het proces betrekken.  
 
13. Reflectie 
 
Dit onderzoek heeft me nog meer gestimuleerd om een kindgericht portfolio te 
ontwikkelen waarbij we kinderen meer willen betrekken bij hun leerproces en hun 
meer verantwoordelijkheid willen geven en de Jenaplanbasisprincipes – en 
kernkwaliteiten een plek willen geven in het rapport/ portfolio. Uit de gesprekken die 
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ik met de kinderen heb gevoerd, merk ik dat de kinderen hiervoor openstaan en het 
tijd is om af te rekenen met de ‘ vinkjescultuur’. Het ontwikkelen van dit portfolio met 
kinderen is waardevol, omdat kinderen hierdoor meer betrokken raken bij hun eigen 
ontwikkeling. Ik ben trots op de kinderen die hebben meegewerkt. Ze namen hun 
taak zeer serieus en waren enorm betrokken. Dit bevestigde mij in het idee dat de 
Jenaplanessenties met de indicatoren het uitgangspunt moet zijn voor ons portfolio/ 
portret/ trotsfolio. 
 
In dit onderzoek stonden de Jenaplanessenties centraal. Ik gebruik ze om mijn eigen 
proces te reflecteren: 
 
Ondernemen: jouw initiatief is welkom. 
 
Plannen: Durf te dromen. 
 
Samenwerken: Samen kunnen we meer. 
De samenwerking met de kinderen was erg zinvol.  
Creëren: Alles is mogelijk 
Presenteren: Laat zien wie je bent 
Reflecteren: Wat is jouw wens? Waar word je blij van? 
Verantwoorden: Hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt? 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 
 
Bijlage 3 De Jenaplanessenties in het kort. 
 
Ondernemen:  
Ik kan om hulp vragen.  
Ik kan informatie zoeken.  
Ik kan een doel bedenken. 
Ik kan initiatief tonen. 
Ik kan zelf onderzoeken hoe iets werkt. 
Ik kan mijn talenten benoemen. 
Ik kan vertellen wat ik wil bereiken. 
 
Plannen           
Ik kan vertellen hoe een dag of periode verloopt.   
Ik kan vertellen wat er van mij verwacht wordt. 
Ik kan inschatten hoeveel tijd ik voor iets nodig heb.         
Ik kan dingen in een handige volgorde doen.   
Ik kan mijn eigen leerdoelen bepalen. 
Ik kan zelf mijn dag- / weekplan invullen. 
Ik kan mijn plannen op tijd bijstellen.    
        
Samenwerken: 
Ik kan “delen” met anderen. 
Ik kan anderen “denktijd” geven. 
Ik kan me verplaatsen in een ander. 
Ik kan aanwijzingen volgen en geven. 
Ik kan anderen helpen. 
Ik kan hulp ontvangen. 
Ik kan me houden aan afspraken. 
 
Creëren: 
Ik kan nieuwe dingen en argumenten bedenken. 
Ik kan vragen blijven stellen. 
Ik kan een alternatief bedenken. 
Ik kan doorzetten en volhouden. 
Ik kan het beste uit mezelf halen. 
Ik kan makkelijk overschakelen naar een ander gezichtspunt. 
Ik kan makkelijk voortborduren op ideeën van anderen. 
 
Presenteren: 
Ik kan voor een groep staan. 
Ik kan me natuurlijk, “authentiek” gedragen. ( ik ben mezelf) 
Ik kan contact maken met de toehoorders ( luisteraars) 
Ik kan (grote) gebaren gebruiken. 
Ik gebruik mijn stem goed en kan articuleren (duidelijk praten) 
Ik kan mijn gedachten goed verwoorden. 
Ik kan mijn optreden goed verzorgen 
 
Reflecteren: 
Ik kan vertellen wat er gebeurd is. 
Ik kan vertellen wat ik geleerd heb. 
Ik kan feedback ontvangen. 
Ik kan feedback geven. 
Ik kan mijn gedrag evalueren. ( bespreken) 
Ik kan zelf mijn werk nakijken en beoordelen. 
Ik kan mijn eigen ontwikkeling presenteren. 
 
Verantwoorden: 
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Ik kan uitleggen waarom ik doe wat ik doe. 
Ik kan zelf materiaal pakken en opruimen. 
Ik kan voor mezelf en voor de groep zorgen. 
Ik kan zelf om uitleg vragen. 
Ik kan aan de groep vertellen waar ik mee bezig ben. 
Ik kan uitleggen waarom we deze regels hebben. 
Ik kan uitleggen waarom ik iets niet heb gedaan. 
 
	
Bijlage 4  Verschillende manieren van coderen: 
 
 
1. Ik kan om hulp vragen: 
 
zwak      matig        voldoende       ruim voldoende        goed 
 
0                0                   0                       0                         0 
 
 
 
 
 
2.  Ik kan om hulp vragen: 
 
 
1  2  3  4  5 
 
 
 
 
 
3. Ik kan om hulp vragen: 
 
nog niet  een beetje  al heel goed  prima 
 
      0    0   0      0 
 
 
 
 
4. Ik kan om hulp vragen: 
 
Ondernemen Beginner In ontwikkeling Gevorderd expert 
Ik kan om 
hulp vragen 

Ik vind het 
lastig om hulp 
te vragen 

Ik vraag wel hulp, 
maar vind het 
moeilijk om dit 
aan anderen te 
vragen 

Ik vraag hulp 
aan anderen. 
Het duurt 
soms te lang 
voordat ik 
anderen om 
hulp vraag 

Ik kan om 
hulp vragen. 
Ik kan goed 
inschatten 
wanneer ik 
om hulp 
moet vragen 
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5. …. 
Idee van de kinderen. 
 
(Bij voorbeelden 1 en 3 staan bolletjes. Dit kan ook iets anders zijn) 
 


