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Je moet er toch niet aan denken! 's
Morgens vroeg haal je de krant uit de
bus, vouwt hem open en daar staat op
de voorpagina, als openingskop:
'Jenaplanscholen scoren slecht'.
Gelukkig was dat niet het geval, toen
ik op 25 oktober Trouw openvouwde.
Er stond, inderdaad op de voorpagina
linksboven: 'Montessorischolen sco-
ren slecht', met als ondertitel 'Trouw-
onderzoek brengt werkelijke prestaties
voortgezet onderwijs in beeld.' De in-
tro van het artikel luidt: 'De Montes-
sorischolen voor voortgezet onderwijs
halen slechtere eindexamenresultaten
dan scholen van andere richtingen. Er
slagen minder leerlingen en het per-
centage uitvallers en zittenblijvers is
hoog. Ook algemeen-bijzondere scho-
len doen het slecht.' Waarom schrijft
Trouw dan niet  'Algemeen-bijzondere
scholen doen het slecht' of 'zelfstandi-
ge gymnasia doen het slecht'? Ik merk
al jaren dat Trouw de pik heeft op het
vernieuwingsonderwijs, als daar iets
negatiefs over te melden is zullen ze
het niet laten. In een bijlage van maar
liefst 8 pagina's worden lijsten van VO-
scholen gegeven, met per school
naam en plaats, het percentage
allochtonen, idem van 'onvertraagd
geslaagden' en gemiddelde examen-
cijfer, het percentage zittenblijvers en
uitvallers en tenslotte een heus rap-
portcijfer voor de school. Dit laatste
wordt uitgedeeld door onderwijskundi-
ge prof. Donkers van de Universiteit
van Amsterdam. Uiteraard is er vervol-
gens een hevig debat uitgebroken
over deze publicatie. Maar de Montes-
sorianen zijn er mooi klaar mee. Leed-
vermaak zal ons Jenaplannners
vreemd moeten zijn.
Het is een goede illustratie van een
trend die Ad Boes signaleert in zijn in
dit nummer afgedrukte Jenaplanlezing
1997 en doet denken aan door hem
gememoreerde 'engelse toestanden'.
Helemaal een reden om op scherp te
staan. Een van de verwijten aan Trouw
is het eenzijdige beeld dat gegeven

wordt van de scholen. Een school is
meer dan een leerinstituut met in cij-
fers uit te drukken resultaten. Trouw
versterkt het cijferfetisjisme op een
ongehoorde manier. De reactie van de
krant is: 'Dat klopt, maar ouders heb-
ben ook recht op deze gegevens, die
gaan niet nergens over en over andere
gegevens beschikken we eenvoudig
niet'. Het is de vraag of het ethisch
verantwoord is om het dan toch zo te
publiceren. 
Mij schieten twee verwante voorbeel-
den te binnen waarmee ik te maken
heb gehad. Het eerste was het onder-
zoek naar 'functioneel aanvankelijk
lezen', aangevraagd door de Begelei-
dingscommissie Jenaplanonderwijs'
en de Freinetbeweging. Wij wilden een
gedetailleerde beschrijving van praktij-
ken van deze vorm van lezen leren,
met aanbevelingen voor ontwikkeling.
De aanvraag werd alleen maar goed-
gekeurd, als er ook een effectmeting
zou komen, van, notabene, technisch
lezen bij vijfdejaars. Andere doelen die
met FAL nagestreefd worden konden
niet gemeten worden, want daarvoor
ontbraken de instrumenten of was het
aanpassen van beschikbare instru-
menten te duur. We zijn toen toch
maar accoord gegaan met deze opzet,
omdat het anders niet door zou gaan.
Uit de effectmeting voor technisch
lezen kwam toen dat de kinderen op
dit punt niet slechter scoorden dan
anderen. Dat is mooi meegenomen,
maar tevens te weinig. We hebben er
fraaie praktijkbeschrijvingen aan over
gehouden en dat was allereerst de
bedoeling.
Het tweede voorbeeld ging over een
aanvraag voor onderzoek naar verwij-
zingen naar het speciaal onderwijs
door Jenaplanscholen. De 'vooronder-
zoekers' van de onderzoekskoepel
SVO ontdekten, met behulp van de
administratienummers van de Jena-
planscholen, dat deze niet minder ver-
wezen dan andere en daardoor ging
het onderzoek niet door. Ik heb toen

gevraagd of zij ook gegevens hadden
over de zijdelingse instroom in de
Jenaplanscholen, van kinderen die
elders vastgelopen zijn. Die hadden ze
niet, daar hadden ze niet aan gedacht.
toen ben ik goed boos geworden. Stel
je de krantenkop voor: 'Jenaplanscho-
len verwijzen evenveel als andere
scholen'.
Als vernieuwingsschool kun je ver-
wachten dat anderen je aanspreken
op je uitgangspunten, door buiten-
staanders ook wel 'pretenties' ge-
noemd, welke irritatie kunnen wekken.
Kritisch kijken naar jezelf, ook naar de
leerresultaten, is nodig. Het volgen van
kinderen die Jenaplan-basisscholen
verlaten en naar reguliere VO-scholen
gaan is een vorm om dit te doen. In
Jenaplanscholen worden, als het goed
is, hoge eisen gesteld aan het onder-
wijs en aan de kinderen. Eisen waar-
mee pedagogisch wordt omgegaan.
Wat wij nodig hebben zijn een goede
vorm van zelfevaluatie over de volle
breedte, en er wordt serieus aan
gewerkt om dat te ontwikkelen. Wat
wij ook nodig hebben is onderzoek
van buitenaf, als geweten en als mid-
del om het concept verder te ontwik-
kelen. Dat was bij Petersen in Jena
destijds een belangrijke steun in de
ontwikkeling van praktijk en theorie. 

In dit nummer komt, na het wel zeer
actuele stuk van Ad Boes, de tekst van
een interview dat Hans de Wit hield
met Kees Both. Daarna komen enkele
praktijkbijdragen. Johannes Regnerus
schrijft over zijn wandelingen met kin-
deren langs (voormalige) kloosters in
Friesland en wat zij daar wedervaren.
Jimke Nicolai schrijft over materiaal uit
de Freinet-hoek over 'Levend reke-
nen', materiaal dat heel goed bruik-
baar is in Jenaplanscholen. Ditmaal
ook twee vertalingen van artikelen: van
Terry Russell over 'multimedia en
wereldoriëntatie', als vervolg op de
artikelen over computers in het num-
mer van mei j.l., en van Oskar Seitz,
die zijn twijfels bij het vigerende onder-
wijs met ons deelt. Frans Vernout deed
onderzoek naar de ervaringen van
afgestudeerde leraren met

Kees Both
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Onderwijs op de begroting

Er is alle reden voor grote vreugde in
het onderwijs, zo lijkt het. Er worden
extra financiële middelen voor het
basisonderwijs ter beschikking gesteld
om de groepen te verkleinen. Dat is na
jaren van fors bezuinigen, eerst onder
Minister Deetman en later onder zijn
opvolger Ritzen, een duidelijke koers-
wijziging. De salarissen bleven bij kor-
tingsoperaties buiten schot, maar op
andere gebieden is wel flink in vergoe-
dingen gesneden. Bij terecht gejam-
mer over wat vorige coalities het
onderwijs hebben aangedaan moet
wel worden opgemerkt dat ten tijde
van het laatste kabinet Lubbers een
forse stijging van de aanvangssalaris-
sen is doorgevoerd. Men hoopte daar-
door de maatschappelijke waardering
voor het leraarsberoep te vergroten. Ik
heb niet de indruk dat het bedoelde
effect daarvan ooit waarneembaar is
geweest. Nog steeds zijn velen van
mening dat het leraarsberoep zowel

ondergewaardeerd als onderbetaald
wordt. De staatssecretaris probeert nu
aanstaande studenten van het tegen-
deel te overtuigen in de zojuist gestar-
te campagne die er op gericht is om
een dreigend tekort aan leerkrachten
te voorkomen. 

Overheid en financiën

Als we zien wat in Nederland voor
onderwijs wordt uitgegeven, in verge-
lijking met ons omringende landen met
een even hoog welvaartspeil, bestaat
er weinig reden voor tevredenheid. Het
onderwijsbudget is in de loop van de
jaren naar verhouding fors terugge-
bracht. Er bestaat terecht weinig be-
grip voor minister Ritzen, die bij de
start van het kabinet Kok met grote
bezuinigingen akkoord is gegaan. Het
is daarom de hoogste tijd voor een
inhaaloperatie, zeker omdat het beroep
van leraar basisonderwijs zwaarder is
geworden. Of ook het volgende kabi-
net structureel extra middelen voor de

verkleining van groepen wil reserveren
moet nog worden afgewacht, maar de
voortekenen zijn gunstig. 
Onderwijs is, niet alleen bij ons, het
slachtoffer van krappe staatsbegrotin-
gen. Terwijl burgers steeds meer te
besteden krijgen zijn overheden relatief
arm. Geen politieke partij kan het zich
veroorloven om belastingverhoging in
het verkiezingsprogramma op te ne-
men ten behoeve van onderwijs, wil ze
de gunst van de kiezers niet verliezen.
Maar natuurlijk is er voor goed onder-
wijs heel wat meer nodig dan ruime
financiële middelen. 

Een uniek onderwijsstelsel en de
wet van 1995

Nederland kent een uniek onderwijs-
stelsel. De wortels daarvan liggen in de
vorige eeuw. Van de toen verkregen
onderwijsvrijheid, die is verankerd in
artikel 23 van de Grondwet, hebben
ook de zgn. traditionele vernieuwings-
scholen geprofiteerd. Daarover kan
mijns inziens weinig twijfel bestaan.
Die vrijheid kan onder 'paars' gemak-
kelijk in gevaar komen, zoals ik later
nog duidelijk hoop te maken.

De Wet op het Basisonderwijs van
1985 kent tal van Jenaplan-elemen-
ten. Jenaplan kon zich in de jaren
zeventig onder relatief gunstige condi-
ties ontwikkelen. Het gedachtengoed
van Petersen en, zonder iemand
anders tekort te doen, van Suus Freu-
denthal viel in vruchtbare aarde. De
wet van 1985 gaf scholen voldoende
ruimte voor eigen curriculum-ontwik-
keling. In de toelichting op de wet (ook
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ONDERWIJSVRIJHEID IS 
NIET VANZELFSPREKEND
Jenaplanlezing 1997

Jenaplanscholen hebben ruimte nodig voor hun ontwikkeling. Een grote mate van leerplan-
autonomie voor de scholen is essentieel om het concept gestalte te kunnen geven. Binnen
het nederlandse onderwijsbestel is de onderwijsvrijheid in de grondwet verankerd. 
Het is echter zaak om het onderwijsbeleid aandachtig en kritisch te volgen om, waar nodig,
samen met anderen, aantastingen van de onderwijsvrijheid aan de kaak te stellen en
proberen te verhinderen.
Een overzicht van ontwikkelingen die zorgen baren, om de waakzaamheid aan te scherpen.

een Jenaplandiploma, die niet in een
Jenaplanschool terecht kwamen en
bericht daarover. Tom leverde, behalve
zijn column, ook enkele recensies en
Jan Tomas vervolgde zijn speurtocht
naar bladen van andere vernieuwings-
richtingen.
Een zeer gemengd herfstboeket, dit-
maal. Voordat ik dit redactioneel
afsluit, wil ik nog herinnereren aan het

interview met de Zweedse onderwijs-
kundige professor Perbölist, in het
maart-nummer van dit jaar. Dat artikel
heeft wellicht hier en daar de tongen
losgemaakt - verschillende mensen
zijn er ingestonken en hadden niet
door dat deze geleerde aan het brein
van Cees Jansma ontsproten was. Wij
vinden het als redactie jammer dat er
geen reacties zijn gekomen, met één

uitzondering, n.l. van de ouder-lees-
kring van de school in Kinderen aan de
Dijk. Maar ook dat was nep, n.l.
geschreven door een ander redactie-
lid. Ook dat mocht echter niet baten
om reacties los te maken. Kom op,
lezers, klim eens in de pen, om te
reageren of om een artikel te schrijven!
Een fijne decembermaand toegewenst
en tot in het nieuwe jaar.



van 1985) staat dat er geen behoefte
is aan nadere inhoudelijke regelgeving.
Maar bijna zonder discussie is enkele
jaren na invoering van de wet besloten
om kerndoelen in te voeren. Je kan
van die doelen zeggen dat ze scholen
nog veel ruimte geven voor een eigen
invulling van het onderwijs, al oordelen
de Vrije Scholen daar anders over.
Maar kerndoelen kunnen wel het begin
van een ontwikkeling zijn die nauwlet-
tend gevolgd moet worden, zo is ook
in Jenaplan-kring terecht opgemerkt.
Overigens ben ik de laatste maanden
enkele keren gebeld door scholen die
problemen hebben gekregen met hun
inspecteur over de wijze waarop kern-
doelen in hun schoolwerkplan een
plaats kregen.   

Ontwikkelingen elders

We kijken nu eerst naar het buitenland.
Er zijn maar weinig ontwikkelingen bij
ons die losstaan van elders gebeurt. Ik
kom vaak in Engeland en heb daar
onlangs nog weer eens kunnen waar-
nemen wat de gevolgen zijn van een
rigide onderwijsbeleid, waarin inhou-
den van het onderwijs niet alleen wor-
den vastgelegd, maar waarbij de over-
heid ook een centralistisch evaluatie-
systeem hanteert. Dat is merkwaardig,
want het was juist Engeland waaraan
menig team van een Jenaplanschool in
de jaren zeventig een bezoek bracht,
om de rijke praktijk van de infants'
school voor 5- tot 7-jarigen te bestu-
deren. Daarbij werd dat je het lezen zo
kunt organiseren dat kinderen in veel
meer tijd krijgen om zich de beginselen
van het lezen eigen te maken, dan de
acht tot tien weken die ze bij ons nog
vaak krijgen (in een traditionele school
is er in groep 3 in september een aan-
loop tot het eigenlijke proces van leren
lezen, dat in oktober begint; december
valt zo goed als volledig uit vanwege
de feestdagen en in januari dient AVI-1
te worden gehaald). 
Menig nederlands schoolteam kwam
destijds enthousiast uit Engeland terug,
in diverse Jenaplan-scholen wordt naar
engels voorbeeld de groepering van
groep 5- tot 7-jarigen gehanteerd. In dat
model is er twee jaar tijd voor de aan-
vankelijke leerprocessen op het gebied
van onder meer lezen en rekenen.

De engelse innovatie, vooral op gang
gekomen na het verschijnen van het
Plowden-rapport in 1967, heeft er
gezorgd voor het verdwijnen van klassi-
kaal onderwijs. Maar het was wel een
innovatie van bovenaf, die niet bestand
bleek zijn tegen politieke trends. Daar
komt bij dat het engelse onderwijssys-
teem een afspiegeling is van een stan-
denmaatschappij. Er wordt sterk aan
getwijfeld of de nieuwe Labour-regering
daaraan iets zal willen en kunnen ver-
anderen. In het engelse onderwijs,
zelfs in de infants' school, is nog altijd
een autoritaire vorm van denken over
onderwijs en opvoeding zichtbaar.
In Engeland worden openbare scholen
onderworpen aan een systeem van
nationale toetsing, waarvan de resultaten
in de pers worden gepubliceerd, notabe-
ne 'league-tables' genoemd, alsof het om
de voetbalcpompetitie gaat! De conser-
vatieven hebben er jaren geleden voor
gekozen dat scholen met elkaar zouden
concurreren, zoals dat in het bedrijfsleven
gebeurt. Het systeem rammelt aan alle
kanten, is fraude-gevoelig, de stress is de
scholen is voelbaar, leraren en kinderen
doen er hun werk onder grote druk. 
In de onderbouwgroepen (leeftijd 5 tot 7)
hebben mijn studenten dit jaar geen
enkele spelsituatie waargenomen: toets
de resultaten van spel maar eens! Vroeger
mochten kinderen van vijf jaar oud begin-
nen met lezen als ze daar aan toe waren,
nu moeten ze. In Times Educational Sup-
plement, het wekelijkse onderwijssup-
plement van The Times, stonden onlangs
174 vacatures voor schoolleider in scho-
len die laag scoren, zo stelde men vast. 
Het komt inmiddels vaak voor dat ouders
overplaatsing vragen naar scholen die
hoger scoren. Daarvoor gaan ze soms
weer naar de kerk omdat zo overplaat-
sing op een kerkelijke (en tevens openba-
re) school die hoger scoort mogelijk
wordt. In scholen gaat het nu om winst
die wordt uitgedrukt in onderwijsscores.
Er zijn slachtoffers: overspannen kinderen
en overspannen leraren en schoolleiders,
vooral van scholen die met sluiting wordt
bedreigd als de scores niet beter worden. 

Ook hier 'engelse toestanden'?

Je bent al gauw geneigd te zeggen:
'Typisch Engeland, bij ons loopt dat
zo'n vaart niet!'. Dat lijkt me te gemak-

kelijk. Ook bij ons zijn er tekenen van
overheersing van het marktdenken in
het onderwijs. Als bewindslieden spre-
ken over de kwaliteit van ons onder-
wijs gaat het steevast om de concur-
rentiepositie van Nederland te midden
van de andere landen.  Minister Ritzen
meent op korte termijn het onderwijs
met behulp van computers radicaal te
moeten veranderen. Hij ziet tot verba-
zing van velen zelfs kans er een poli-
tiek motief aan te verbinden: het zou
gaan om gelijke kansen. In een inter-
view in de partijkrant van de Partij van
de Arbeid (april jl.) spreekt hij over het
'in slimme en moeilijk lerende kinderen
inkieperen van kennis'. Dat gaat veel
beter en leuker dan op de traditionele
manier, zo meldt hij. In alle rust onder-
zoeken of informatica iets substan-
tieels toevoegt aan de vorming van
kinderen en jongeren, anders dan hen
prepareren voor de markt, is er niet bij.
Scholen moeten het nieuwste van het
nieuwste krijgen. Dat betekent dat
vanaf nu een flink deel van de begro-
ting aan ICT (informatie- en communi-
catietechnologie) dient te worden uit-
geven, de industrie zorgt er immers
wel voor dat wat vandaag nog bruik-
baar is morgen nodig moet worden
vervangen. Intussen is er nog steeds
weinig bruikbare software op de markt.
Uitgevers voelen er, vanwege grote
financiële risico's, niets voor om in het
produceren van bruikbaar materiaal te
investeren, zo meldde de NRC in mei jl. 

Voortdurend onder tijdsdruk
veranderen 

Alle veranderingen in het onderwijs
worden in een hoog tempo doorge-
voerd, zo ook schaalvergroting. Haast
en gebrek aan overleg zijn daarvoor
kenmerkend. Omdat alles effectiever
en goedkoper moet geldt het primaat
van een daarbij passende organisatie.
In het HBO en de Pabo in het bijzon-
der ken ik de gevolgen daarvan.
Docenten weten nauwkeurig hoeveel
tijd ze hebben voor deeltaken, zo kent
een hogeschool voor de correctie van
een werkstuk aan docenten twaalf
minuten toe. Zij zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van een 'schijfje
onderwijs', een moduul. Ze doceren
dat fragment maar kennen de studen-
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ten niet, ze zien hen in de opleiding
binnenkomen noch vertrekken. Voor
ontwikkeling van de persoonlijkheid
van de toekomstige leraar basisonder-
wijs is geen tijd, laat staan voor het
vormen van een visie op onderwijs. De
minister ziet studenten het liefst een
groot deel van de dag achter het
scherm. Afstuderen moet snel en
goedkoop, de studiedruk wordt met
verscherpte regels voor de studie-
financiering opgevoerd. In een gefrag-
menteerd systeem rennen de studen-
ten langs onderdelen in hun jacht op
punten. 
Mijn engelse collega, die gedwongen
is zo te werken, heeft nooit(!) onder-
wijs-inhoudelijk overleg met zijn colle-
ga's. Dat is ook helemaal niet nodig,
hij is slechts voor de uitvoering van
enkele modules verantwoordelijk. Voor
de inhoud daarvan draagt hij geen ver-
antwoordelijkheid, die is door anderen
bepaald.
Jachtigheid en gebrek aan tijd voor
een rustig afwegingsproces lijken
steeds meer kenmerkend voor veran-
deringsprocessen in het onderwijs. De
ontwikkelingen rond de kerndoelen
zijn daarvoor illustratief. Ze dienen nu
in elke basisschool te zijn ingevoerd,
maar worden al weer achterhaald door
'herziene kerndoelen'. Het voorstel
daartoe is inmiddels afgekeurd door
het CITO en, in het voetspoor van dat
instituut, door de onderwijsraad en de
grote fracties, met inbegrip van het
CDA. Ik heb er in Mensen-kinderen
van maart jl. over geschreven. Er leg-
gen nu adviezen om het onderwijsaan-
bod van de kerndoelen te vervangen
door eind- en tussentermen (commis-
sie Kohnstamm), terwijl een commissie
van de AOB zowel overheidseindter-
men als centrale toetsing bepleit. 'Het
zal zo'n vaart niet lopen', lijkt een voor
de hand liggende reactie, maar wie de
onlangs verschenen nota 'Groeps-
grootte en kwaliteit' van de staatsse-
cretaris leest moet wel tot andere con-
clusies komen.

Onderwijs in de politieke arena

De voorstellen van staatssecretaris
komen voort uit een politiek spel: wie
in het kabinet extra financiële middelen
wil binnenhalen moet beloven dat dat

zichtbaar resultaat oplevert. De ver-
kleining van groepen is niet meer dan
een gewone inhaaloperatie, maar uit
cijfers zal moeten blijken dat de kwali-
teit van basisonderwijs verbetert (in de
politiek discussie heet dat: 'De belas-
tingbetaler wil waar voor zijn geld',
NRC september jl. in een verslag over
de onderwijsbegroting 1998).  
Met een nieuw systeem van evaluatie
van tussendoelen en eindtermen op
het gebied van taal- en rekenonderwijs
(door de minister al eerder tot 'hoofd-
vakken' gebombardeerd) zou dat kun-
nen, zo wordt op het departement ge-
dacht. Onderwijs moet volgens de hui-
dige staatssecretaris op deze gebie-
den meer 'opbrengstgericht' worden.
Het belang van beter taalonderwijs zal
ieder onderschrijven. Daarmee is het
vaak droevig gesteld, het bestaat in
veel scholen hoofdzakelijk uit het
maken van tijdrovende en steriele
schrijfoefeningen. Maar het voorstel
om het onderwijs in rekenen en wis-
kunde extra aandacht te geven kan
alleen maar door de invloed van een
sterke lobby worden verklaard. We
hebben na Japan en Korea zo onge-
veer het beste rekenonderwijs van de
wereld. Het valt te overwegen daaraan
maar eens minder aandacht te beste-
den, ten gunste van wat veel belang-
rijker is. Wie kritisch naar het onderwijs
kijkt komt tot heel andere prioriteiten.
Ik hoop er binnenkort in Mensen-
kinderen op terug te komen.  

In de nota van Mevrouw Netelenbos
staat veel meer om zich zorgen ernstig
zorgen over te maken. Zo stelt ze voor
leerlingvolgsystemen aan een keuring
te onderwerpen. Frea Janssen-Vos,
een alom erkend deskundige op het
gebied van onderwijs aan jonge kinde-
ren, heeft onlangs op de Schakelda-
gen van de landelijke pedagogische
centra krachtig stelling genomen te-
gen wat nu voorligt .
Het hoort tot op zekere hoogte bij de
traditie van Jenaplan om zich af te zet-
ten tegen wat overheden bedenken en
aan beleid uitvoeren, eenvoudig om
die doorgaans niet vanuit het primaat
van de opvoeding redeneren. Jena-
planonderwijs vereist- zie daarvoor de
basisprincipes- een grote mate van
autonomie voor de afzonderlijke

school. Het is overheden eigen zich
om tot in details met onderwijszaken
te bemoeien, terwijl ze zich vooral zou-
den moeten bezighouden met het
creëren van voorwaarden. Om die
reden moeten ook de huidige discus-
sies over ingrijpende veranderingen in
het basisonderwijs met grote aan-
dacht wordt gevolgd.

De moraal van dit verhaal

Ieder die in het onderwijs werkzaam is
moet onderwijspolitieke ontwikkelin-
gen op voet te volgen. Ieder kan daar-
van op de hoogte zijn. Onderwijsvrij-
heid zoals die we kennen is geen van-
zelfsprekendheid, er moet voor wor-
den gestreden. Het stellen van redelij-
ke eisen en het leveren van kwaliteit
kunnen samengaan. Dat is alleen
mogelijk als leraren de ruimte krijgen
om hun onderwijs zo in te richten dat
dit in overeenstemming is met hun
opvattingen over goed onderwijs.
Daarbij passen geen collectieve maat-
regelen die betrokkenheid in gevaar
brengen en persoonlijk initiatief onder-
drukken.
Mevrouw Den Ouden, voorzitter van
het procesmanagement, zei in een
toespraak ter gelegenheid van de
afsluiting van een cursus voor school-
leiders in juni jl. dat de overheid zelf
eindelijk eens ernst moet maken met
de door haar bepleite autonomie voor
scholen, door deze werkelijk mogelijk
te maken. De niet aflatende stroom
van maatregelen en beleidsvoorne-
mens uit Zoetermeer hindert scholen
in het naar behoren uitvoeren van hun
primaire opdracht. Wanneer zou dat
besef eindelijk eens tot bewindslieden,
'paars' of niet, doordringen?

De NJPV tracht via de daartoe geëi-
gende kanalen de overheid te beïn-
vloeden. Ieder die in het onderwijs
werkzaam is kan eigen mogelijkheden
benutten, de weg naar leden van het
parlement en naar de redacties van
dagbladen is kort. Want ook hier geldt:
'Wie zwijgt, stemt toe!'       

Dit is een samengevatte en geactualiseerde versie

van de Jenaplanlezing, welke werd uitgesproken

op de ontmoetingsdag van de NJPV, Utrecht, 

23 april 1997.
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Kennismaking met Jenaplan

'Hoe ben je eigenlijk bij Jenaplan
terecht gekomen?'

Dat is via natuuronderwijs gegaan,
waarbij Suus Freudenthal een belang-
rijke rol speelde. In mijn opleiding heb
ik nooit iets over Jenaplan of Petersen
gehoord. Dat is eigenlijk heel vreemd,
vooral ook - ik was in Utrecht op de
kweekschool - omdat een paar hon-
derd meter van onze school af de
Jenaplanschool aan de Laan van
Nieuw Guinea stond. Na de kweek-
school heb ik een jaar in de bollen-
streek gewerkt, aan een zeer traditio-
nele christelijke basisschool. Daar heb
ik een heel moeilijk jaar gehad. Het
was een voorbeeld hoe je een pas
beginnende leerkracht niet moet
opvangen in een school: hem een
groep geven waarvan hij de derde
leerkracht binnen een jaar is en voorts
geen coaching geven. Bij alle goede
bedoelingen (mijn collega's waren aar-
dige mensen), zoiets is hoogst onver-
antwoord. Vervolgens ben ik naar Har-
derwijk gegaan. Daar had ik een vrij
behoudend, ouder hoofd. Maar hij
heeft mij heel veel ruimte gegeven om
mijn eigen gang te gaan en dingen in
de school te ontwikkelen. Ik ben hem
daar nog steeds dankbaar voor. Hij
kon het zelf niet (meer), maar gaf zijn
mensen ruimte. Ik had dus wel een
jaargroep, maar ging twee jaar met de
kinderen mee. Dat heb ik enkele keren
gedaan en dat bood ook een zekere

ruimte om het onderwijs anders te
plannen dan binnen een strikt jaar-sys-
teem mogelijk is. Behalve dat heb ik
een aantal jaren binnen die school
algemene taken gedaan, zonder een
eigen groep te hebben. Dat is op een
gegeven moment zo gegroeid. Er
moest een groep gesplitst worden
omdat deze te groot was en die moest
dan in de hal zitten. Toen kwam de
inspectrice met het idee: 'Als je Kees
Both nou voor remedial teaching en
andere specifieke taken inzet, dan
hoeft die groep niet gesplitst te wor-
den en is dat probleem op een elegan-
te manier opgelost.' Blijkbaar vond ze
mij daarvoor geschikt. Behalve het
verzorgen van interne remedial
teaching gaf ik natuuronderwijs in wat
nu de groepen 3 tot en met 8 zijn.
Daarnaast verzorgde ik nog een aantal

uren taakverlichting voor het hoofd der
school, in de hoogste klas. Bij de eer-
ste artikelen die ik in Pedomorfose
schreef kun je dat nog vinden: 'Kees
Both, taakonderwijzer te Harderwijk'.
Ik heb acht jaar op die school gewerkt,
waarvan vier jaar dit soort taken heb
gedaan zonder eigen groep. Wat ik
achteraf leuk vond en ook weer niet,
want ik heb het liefst toch een eigen
groep kinderen.

Veel kunnen uitvogelen

'Miste je dat werken met een eigen
groep?'

Ik miste dat verschrikkelijk, ja. De laat-
ste twee jaar op die school had ik weer
een eigen groep en dat vond ik heer-
lijk. Binnen een traditioneel lesrooster
ben jij als vakleerkracht met kinderen
aan het werk en om drie uur komt dan
jouw collega weer, terwijl je nog lang
niet klaar bent. Of je bent eerder klaar.
Ik heb toen de dubbelzinnigheid van
het vakleerkracht-zijn aan den lijve
ondervonden. Aan de ene kant kun je
dat doen waar je goed in bent en
graag doet. Daar profiteren ook de kin-
deren van. Maar tegelijkertijd staat het
los van het gewone gebeuren in de
betreffende klas, dat is het gevaar.
Maar ik heb op deze manier wel ont-
zettend veel kunnen ontwikkelen. Ik
kon echt de hele school op z'n kop
zetten. Alles was goed, als anderen er
niet teveel last van hadden. De kinde-
ren waren heel enthousiast, vooral
over natuuronderwijs. We gingen met
de kinderen naar buiten, we hadden
daar nestkasten hangen, we hadden
een vijver die we onderzochten, we
gingen 's morgens vroeg naar de
vogels kijken, heel veel natuurkundige
dingen deed ik ook met kinderen - bij-
voorbeeld over het thema 'geluid',
waarbij in alle hoeken en gaten van de
school kinderen met proefjes bezig
waren. Ik zong heel veel met mijn
eigen groep, maar ook met andere
groepen, we hielden weeksluitingen -
die heb ik toen ingevoerd - in de hal
met de hele school of alleen de boven-
bouw. Dus ik heb daar veel dingen
kunnen doen en ik heb ook enkele col-
lega's meegekregen, binnen het leer-
stofjaarklasse-systeem.

Hans de Wit/Henk Veneman
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EEN WEG NAAR EN 
MET JENAPLAN
INTERVIEW MET LANDELIJK
MEDEWERKER KEES BOTH

'In het Jenaplanonderwijs is het levensverhaal van de groepsleider van belang', betoogde
Kees Both ooit in Mensen-kinderen. Maar hoe zit het met het levensverhaal van de Landelijk
Medewerker zelf?
Hans de Wit interviewde Kees Both om achter 'het verhaal' te komen van de man die een
centrale rol speelde, en nog steeds speelt, in de verdere ontwikkeling van Jenaplan. Henk
Veneman maakte de samenvatting van dit interview. Een aanleiding tot dit interview vormt
tevens de werkconferentie van de NJPV eind november over het nieuwe Jenaplan-concept,
waarvan Kees het basisschool-gedeelte schreef.



Natuur en muziek

'Welke klas heb je gehad?'

Ik heb de middenklassen gehad, maar
ik heb ook in groep acht gewerkt. Ik
heb eigenlijk in alle groepen gewerkt,
behalve met de kleuters. Maar ik had
vooral de klassen drie en vier (nu
groep vijf en zes), zalige groepen
waren dat. Die kinderen willen heel
veel weten. Dat zijn van die 'werke-
lijkheidsfanatici', waar je optimaal
wereldoriëntatie mee kunt bedrijven.
Daar kon ik m'n hart ophalen. Ik heb
overigens vrijwel alle vakken wel fijn
gevonden om te geven. Wiskobas
begon toen net en ik probeerde dat
ook in te passen in mijn onderwijs. De
inhoudelijke breedte in het basisonder-
wijs heb ik voor mij persoonlijk als heel
stimulerend ervaren en vind ik nog
steeds een groot voordeel van het
werken in de basisschool.  

Hoe kwam je aan die inhoud van
natuuronderwijs en weeksluitingen?
Toen was Jenaplan nog niet aan de
orde?

Nee, Jenaplan was nog buiten beeld.
Ik had een intensieve belangstelling
voor de  natuur. Dat heb ik op de
kweekschool opgedaan, denk ik. Of
misschien wel eerder, in de padvinde-
rij. Door veel buiten te zijn. En later heb
ik nog een paar jaar bij de jeugdbond
voor natuurstudie gezeten. Dus de
natuurhobby had ik al in de kweek-
schooltijd. En daar was ik destijds ook
in de school mee bezig. 
Wat muziek betreft, dat heb ik van huis
uit. Het zal wel in m'n genen zitten. Mijn
vader kon goed zingen. Op de lagere
school heb ik al veel gezongen, daar
had ik een paar leerkrachten die veel
met ons zongen. Op de Mulo ook. En
later op de padvinderij heb ik ook veel
gezongen, daar had je natuurlijk van
dat soort kampvuurtoestanden. En bij
de jeugdbond voor natuurstudie werd
helemaal veel gezongen. Dit laatste is
wat dat betreft een erfgenaam van de
'Wandervögel-beweging' uit de jaren
twintig. Toen later, tussen haakjes, mijn
eigen kinderen lid waren van de Neder-
landse Jeugdbond voor Natuurstudie,
hadden die dat ook weer. 

Dus ik heb op school met de kinderen
aan muziek gedaan, wat in de week-
sluitingen terugkwam. Die weeksluitin-
gen hangen ook mede samen met het
godsdienstonderwijs dat we deden op
die prot. chr. school, aan de hand van
een werkwijze met de naam 'Oefenin-
gen in het leerhuis', met weekthema's
en een 'lied van de week'. Die week-
sluitingen deden we met minstens de
hele bovenbouw. Maar we deden dat
heus niet zo zwaar kerkdienstachtig.
Er werden bijvoorbeeld poppenkast-
presentaties van bijbelverhalen ge-
maakt. Het verhaal over Esther, de
(Joodse) koningin aan het Perzische
hof bijvoorbeeld, met personen als
Mordechai en de jodenhater Haman
die later zelf ontmaskerd en veroor-
deeld werd, dat speelden we met pop-
pen uit. De kinderen hebben prachtige
poppen gemaakt. Er werd veel gemu-
siceerd, er werd veel gezongen, het
was een vrij vrolijke boel daar in Har-
derwijk, dat toch niet bekend staat als
een zeer lichtzinnige plaats. Ik heb
daar altijd veel ruimte gehad.

Pedagogiekstudie

Ondertussen was ik MO pedagogiek
gaan studeren, naast mijn werk. Ik heb
van alles willen studeren. Allereerst
biologie, maar dan kon ik me bij wijze
van spreken zes jaar begraven, dan
kon ik nooit meer naar buiten. Daar
had ik geen zin in. Ik heb aardrijkskun-
de willen studeren, want dat vind ik
een heerlijk vak en culturele antropolo-
gie. Op een gegeven moment dacht ik
'Nou moet ik realistisch worden, ik wil
te groot en te veel, ik ga voor de lage-
re acte Engels studeren'. Dat heb ik
ook een jaar gedaan, dat vond ik heel
leuk, maar ik moest er niet aan denken
om in het voortgezet onderwijs een
taal te geven. Alsjeblieft zeg, dat leek
me helemaal niets. Eén vak en dan al
die lesuren met verschillende kinderen,
dat zag ik helemaal niet zitten. Maar ik
vond de taal leuk. Ik hou van taal en ik
leer ook makkelijk talen, maar toen
ben ik pedagogiek gaan studeren. Op
een bepaald moment wist ik: dat is het
voor mij. Tijdens mijn pedagogiekstu-
die ben ik allerlei dingen gaan combi-
neren: mijn hobby voor de natuur,
pedagogiek en mijn werk in de school

en toen heb ik een scriptieonderwerp
gekozen over natuuronderwijs. Ik had
daar iets over gelezen in JSW, over
nieuwe programma's in Engeland en
Amerika. Ze noemden het nog 'scien-
ce' en daar wisten op dat moment nog
maar een paar mensen in ons land iets
van, zeker als het om het basisonder-
wijs ging. Om mijn gegevens bij elkaar
te krijgen belde ik half Nederland rond.
Dan belde ik iemand op en die ver-
wees me weer naar iemand anders,
enzovoort. Op een bepaald moment
kwam ik weer bij de eerste uit en was
ik rond en had ik alle stukjes en beet-
jes aan informatie die er toen in ons
land over 'science' waren. Iedereen
wist wat en op een gegeven moment
wist ik op dit terrein 'alles'. Maar ik
wist één ding niet. Ik wist heel weinig
over de pedagogische context ervan.

De mierenleeuw

'Wat was in die tijd science dan?'

Dat was wat we nu 'natuuronderwijs'
noemen, geïntegreerd natuuronder-
wijs. Alleen hadden we daar geen
Nederlandse term voor, die hebben we
later zelf uitgevonden. Ik heb het op
een bepaald moment 'natuuroriënta-
tie' genoemd, als onderdeel van de
wereldoriëntatie. Dat was voor Neder-
land nieuw. Er was al wel een beetje
'natuurlijke historie', er waren wel
natuurkundeproefjes, enzo. Maar geïn-
tegreerd, actief, onderzoekend bezig
zijn door kinderen, dat heb ik eigenlijk
toen pas ontdekt. Op een bepaald
moment heb ik toen in de bibliotheek
een boek geleend met de titel 'Naar de
school van morgen' van ene mevrouw
Freudenthal-Lutter, waar ik nog nooit
van gehoord had. En dat boek paste
precies in mijn studie, onder andere
omdat zij daar ook veel schreef over
het Engelse onderwijs. Het grappige is
dat ik niet zozeer geïnteresseerd was
in Petersen en het Jenaplan, waarover
zij ook schreef, maar in het Engelse
onderwijs: 'learning by playing' en
'learning by doing'. Ik dacht 'die
mevrouw weet daar veel over, die weet
dus iets over de context van die scien-
ce-programma's, ik zal haar eens
opbellen.'
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In welk jaar zijn we dan?

Dat was begin 1971. Ik weet nog heel
goed, het was op een woensdagmid-
dag, dat ik mevrouw Freudenthal
opbelde. En ik stelde haar mijn vraag.
'Ik ben bezig met onderzoekend leren
door kinderen, met science, natuur-
oriëntatie. Ik laat de kinderen zelf met
spullen werken, ik laat ze vogels
observeren en ik laat ze cavia's onder-
zoeken, wat voor eten ze lusten, enz.
en ik laat ze rupsen kweken, enz. en
doe natuurkundige activiteiten met
hen. Maar ik wil iets weten over het
Engelse onderwijs.' Nou, toen kreeg ik
een heel ander verhaal. Toen zei zij:
'heeft u weleens van Pedomorfose
gehoord?' 'Nee', zei ik. Daar had ik
nog nooit van gehoord. Het bestond
toen trouwens nog niet zo lang. 'Ja',
zei ze, 'wat u vertelt, daar hebben we
net iets over gepubliceerd.' En dat was
het artikel 'Vraag het de mierenleeuw
zelf maar'. Nou, en zo is het eigenlijk
begonnen. Ik ben toen vrij gauw naar
die mevrouw Freudenthal gegaan en
toen bleek dat in dat huis, Schubert-
straat 44 in Utrecht, meer literatuur
over natuuronderwijs te vinden was
dan waar dan ook. Tijdschriften die
nergens anders waren, boeken die je
nergens anders vond. Suus had daar
een neus voor, voor wat belangrijk zou
kunnen worden voor de scholen. En
dat was voor mij een goudmijn. Ik
mocht dat materiaal gebruiken, maar
toen zei ze: 'dan moet je er ook over
gaan schrijven.' Zo ben ik voor Pedo-
morfose gaan schrijven. Ik heb toen
het mierenleeuwverhaal eigenlijk voort-
gezet. Het eerste was 'Vraag het de
cavia zelf maar'. Met kinderen had ik
vaak dat soort dingen gedaan. Uitzoe-
ken wat een dier lust, enzovoorts. Dus
dan gingen we onderzoekjes doen,
waarbij de dieren even op rantsoen
gingen en eten voorgezet kregen. Het
tweede artikel was 'Vraag het de
vogels zelf maar', over het observeren
van vogels in de winter. En het derde
was 'Vraag het de rupsen zelf maar',
naar aanleiding van het boekje 'Ankie
en de rupsen'. Steeds ging het over
het probleem: 'Hoe kun je slim vragen
stellen, zodat het dier of ding of de
plant zelf antwoord kan geven?'
De ontmoeting met Suus Freudenthal

heeft voor mijn ontwikkeling veel bete-
kend. Ook Jos Elstgeest (van hem was
tenslotte het mierenleeuw-verhaal, al
wisten we dat toen nog niet) heeft mijn
denken en doen sterk beïnvloed. 

Pedagogisch thuiskomen

Toen ik een aantal van dat soort arti-
kelen had geschreven heeft Suus me
uitgenodigd voor het meedoen aan
een reeds bestaande studiegroep, de
Pervagroep. 'Perva' betekende 'per-
fectionering vakmanschap'.  Het was
een club schoolleiders, opleiders en
enkele begeleiders (van de laatste
categorie waren er nog maar heel wei-
nig). Ze kwamen, o ironie, altijd bij
elkaar in het gebouw van mijn oude
kweekschool. In die groep werd ener-
zijds heel praktisch gesproken over de
blokperiode (vaak aan de hand van
observaties van kinderen) en over vrij-
heid van kinderen en aan de andere
kant konden ze een uitvoerig filosofe-
ren over wat 'vrijheid' dan wel is. Die
combinatie van praktijkgerichtheid en
bezinning vond ik heel bijzonder. Ik
vond het een fascinerende ontdek-
king, dat alle dingen die ik belangrijk
vond opeens op hun plek vielen. En
dat gold niet alleen voor natuuronder-
wijs, maar als je aan natuuronderwijs
doet, moet je met kinderen ook goede
gesprekken kunnen voeren, moet je
ook zus, moet je ook zo. En opeens
kreeg ik een aantal elementen in han-
den, waarvan ik dacht, 'jeetje, dit is
een soort huis'. Ik kwam voor mijn
gevoel een soort huis binnen, zeg
maar. Het was een pedagogisch
thuiskomen. En wel via de ingang van
het natuuronderwijs, zoals in die tijd
andere mensen via andere ingangen
dit huis binnenkwamen: taal, kunstzin-
nig vorming, democratisering, etc.

'Maar wat is dat specifieke thuis-
komen dan?'

Vooral de manier van omgaan met
kinderen. En dat heeft waarschijnlijk
met mijn eigen toch niet al te leuke
lagere schoolervaringen te maken. Ik
was een vrij verlegen kind, een kind
waar je gemakkelijk de pik op kunt
hebben. Ook door leerkrachten die
geen orde konden houden en dan ben

jij de klos. Terwijl ik zo lief was als
maar kan.

'En wat vond je zo aantrekkelijk in
dit pedagogische concept?'

Het recht doen aan kinderen in hun
verscheidenheid. En wat ik er ook heel
aantrekkelijk aan vond is dat kinderen
niet worden vernederd. Dat kinderen
omhoog worden gehaald. In mijn
eigen lagere schoolperiode heb ik heel
sterk dat kleingemaakt worden er-
varen, in de trant van 'je bent niks, je
kan niet zo veel'. Mijn moeder kwam in
de zesde klas op een ouderavond en
zei tegen het hoofd van de school,
tevens mijn onderwijzer: ‘Het is zeker
weer niks met Kees’. Dat had ze
immers een paar jaar lang gehoord op
school. Toen zei deze 'bovenmeester',
meester Dousma: 'Hoe komt u daar-
bij?' en vervolgens begon hij te vertel-
len wat ik allemaal wél kon. Bij zo
iemand bloei je dan op. Wat ik aan-
trekkelijk vond in het Jenaplan en nog
steeds vind is dat er structureel een
heel andere aanpak van het onderwijs
is, die juist is gericht op het opbloeien
van kinderen. Het zoeken naar sterke
punten van kinderen en daarop voort-
bouwen.
Het gevoel van 'thuiskomen' had ook
te maken met de mensen bij wie ik me
thuisvoelde. Ik ervaar een vrij grote
verbondenheid met het Jenaplanveld.

Subjectief concept

'Ja, we hebben allemaal een soort
subjectief concept. En wat ik nou zo
leuk zou vinden om van jou te horen is
wat is nou jouw subjectieve concept is
van Jenaplan, vanuit jouw buik, vanuit
jouw hart. Wat spreekt jou daarin aan?
Misschien een hele moeilijke vraag
voor jou.'

Dat heeft in eerste instantie te maken,
zie bovenstaande verhaal, met het
recht doen aan kinderen. Wat ik ook
heel boeiend vond en nog steeds vind
in Jenaplan is dat het recht doet aan
de werkelijkheid, aan de dingen, de
zaken. Dus de hele wereldoriëntatie.
Dat is natuurlijk mijn stokpaard. De 
kritische dimensie - maatschappij- en
cultuurkritiek - , zoals deze ook in de
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basisprincipes terug te vinden is, is
voor mij een wezenlijk aspect van het
concept. Niet een nostalgisch terug-
verlangen naar een samenleving die
nooit zo bestaan heeft, maar het for-
muleren van criteria voor een mens-
waardige en ecologisch duurzame
samenleving. Dat heeft ook een utopi-
sche kant, bij mij een verlangen naar
heelheid in relaties. Voor mij is ook
belangrijk, dat heeft ook met mijn
eigen biografie te maken, het recht
doen aan zingeving, aan spiritualiteit,
aan levensbeschouwing. Hoe je dat
noemt kan me eigenlijk niet zoveel
schelen, maar het gaat om het oog
hebben voor mysterie, dat de dingen
een geheim hebben. Ik ben heel empi-
risch ingesteld, ik hou het graag bij het
zintuiglijke, wil dingen kunnen pakken,
blijf graag met beide voeten op de
grond. Maar ik beleef in die zintuiglijke
wereld tegelijkertijd ook iets van een
soort uitbundigheid waarvan ik denk
'wat is dat nou?' Een soort rijkdom,
die voor mijn besef te maken heeft met
meer dan die rijkdom, zal ik maar zeg-
gen, een diepere dimensie daarvan. Er
is meer dan platland. In het Jenaplan
zit een mens- en wereldbeeld, dat me
raakt, dat met mijn eigen persoon te
maken heeft, met mijn manier van
omgaan met dingen en met mensen,
met mijn levensvisie. In Mensen-kinde-
ren heb ik daar ook over geschreven,
met name ook over de betekenis van
stilte. In het nieuwe basisschool-con-
cept is een van de kwaliteitscriteria
voor Jenaplanonderwijs: 'een Jena-
planschool is een zin-zoekende
school'. 

'Eigenlijk, toen je Suus ontmoette,
ontmoette je dat stuk van je visie op
het leven en dat was een pedago-
gisch onderwijskundig concept wat
ook nog eens een keer uitkomt.'

Ja, de schok van 'dat dit bestaat?'

'Een soort verwondering dus?'

Ja, en dat je allerlei elementen hebt die
elkaar versterken. Dat vind ik ook de
kracht van het concept, dat verbaast
me nog steeds. Dat je daar een aantal
elementen hebt, die zo actueel zijn
als het maar kan. Ik heb dat ook in

het nieuwe basisschool-concept ver-
woord. Denk bijvoorbeeld over het
omgaan met de tijd en de roep om 'ont-
haasting'. Dan denk ik 'hoe bestaat het,
dat daarover in de tijd van Petersen al
werd nagedacht, toen het tempo nog
lang niet zo hoog was als in onze
samenleving?' Maar het idee, dat je
moet leren bewust met spanning en
ontspanning om te gaan werd als
basisidee toen al geformuleerd. Dat is
natuurlijk actueler dan ooit, want we
worden ziek door alles wat we moeten
en waar we ons door mee laten nemen.
En waar het ons ook niet lukt om na
een 'berg' weer voor een 'dal' te zor-
gen, of hoe je dat wilt formuleren. En
om de rust in jezelf te vinden. Maar
toch, het zit in dat concept. En zoiets
heb je bijvoorbeeld ook met het
omgaan met de ruimte, het school-
woonkameridee. Ik denk dat ook dit
belangrijker is dan ooit, in deze flutteri-
ge, dynamische tijd. Terecht wordt hier
ook een relatie gelegd met de milieu-
problematiek. Leren omgaan met en
nadenken over de tijd, ook als aspect
van natuur- en milieu-educatie. 

Wij funderen dat anders dan Petersen
deed, maar er is tevens continuïteit
tussen toen en nu. Het is vanzelfspre-
kend dat we bij de vormgeving van
een en ander gebruik maken van
eigentijdse inzichten en
middelen.

Een levend concept

'Het sluit eigenlijk aan bij wat je zegt:
'ik herken het leven in het concept.'
Letterlijk en figuurlijk de oriëntatie
op het leven zoals dat echt is.'

Ja, dat geldt voor heel veel dingen.
Ook dat er nu al allerlei ontwikkelingen
zijn, vragen waarop je voor een groot
deel in het concept richtingen voor
oplossingen kunt vinden, met name in
de basisprincipes. Ik ben vrij traditie-
bewust. Alleen, je moet het verleden
niet gaan zitten herhalen. Dat is kolder,
zo gaan we in het Jenaplan er niet
mee om, tenminste ik niet. Ik heb de
pest aan alles wat dogma is, aan men-
sen die zo goed weten hoe de werke-
lijkheid in elkaar zit en daar een soort
leer van maken. Daar kan ik niet zo
goed tegen. Daarvoor ben weer te
empirisch ingesteld. Alle oordelen zijn
voorlopig, zijn nooit voor de eeuwig-
heid. Soms kan het goed zijn dat je
breekt met een traditie, in je eigen
leven of in het onderwijs, zelfs in de
Jenaplanbeweging. Aan de andere
kant vind ik het ook onzin dat je steeds
weer alles opnieuw moet uitvinden. Ik
wantrouw dat ook altijd, bijvoorbeeld
het gebruik van 'NIEUW'!!! met alle-
maal hoofdletters en drie uitroepte-
kens. Dan denk ik 'hoezo?' Ook het
gebruik van 'modern' wantrouw ik,
alsof dat identiek is met 'goed'. De
moderniteit heeft ook zijn negatieve
kanten. Een nostalgisch terugverlan-
gen naar vroeger heeft echter geen
zin. We moeten proberen kritisch met
eigentijdse ontwikkelingen om te gaan,
wat niet zo eenvoudig is. Zie bijvoor-
beeld wat ik schreef over het omgaan
met computers in de Jenaplanschool
(Mensen-kinderen, mei 1997) als voor-
beeld. In het nieuwe basisschool-con-
cept heb ik geprobeerd een dergelijke,
'dialectische' manier van omgaan met
maatschappelijke ontwikkelingen te
schetsen.
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"De kwaliteit van ons leven is niet
alleen gerelateerd aan de materiële
zaken waarmee we ons omringen,
maar zeker ook aan de mate
waarin we in staat zijn om van onze
omgeving te genoeten. Het zou wel
eens kunnen zijn dat het begrip
'onthaasting' de sleutel vormt voor
het combineren van onze materiële
en immateriële behoeften".
Minister Margreet de Boer (VROM)

"Veel milieuproblemen worden
veroorzaakt doordat wij de
beperkingen die de seizoenen in de
natuur ons opleggen, trachten te
negeren".
Minister Margreet de Boer (VROM) 



Ontvouwing

'Ja, dat vind ik zo leuk aan jou. Dat
jij vaak dingen die je hoort, nieuwe
ontwikkelingen, tussen dat traditio-
nele en dat conceptionele, en die zo
goed kan plaatsen, alsof je daar lol
in hebt om dat een plek te geven.'

Het hangt ook samen met 'pedago-
gisch thuiskomen', het is niet een con-
cept dat ik mezelf heb moeten aanle-
ren, maar meer een ontdekking van
iets, een ontvouwing van mijn eigen
gedachten en gevoelens. Dingen krij-
gen een eigen plek, ze krijgen voor
mijn gevoel een soort structuur binnen
wat er al was. En dat is voor mij nog
steeds het geval. Daarbij moeten we
ook helder zijn over wat we uit het ver-
leden niet meer kunnen gebruiken en
wat we echt anders denken, voelen en
doen dan bijvoorbeeld Petersen. Je
moet openstaan voor het nieuwe dat
op je afkomt en dat toetsen op bruik-
baarheid. Denk hierbij aan nieuwe
opvattingen over leren, over school-
ontwikkeling, 'tutorschap', etc. Kees
Vreugdenhil heeft Jenaplan, in navol-
ging van Petersen, een steeds weer te
vorm te geven 'scheppende synthese'
genoemd, tussen oud en nieuw. Suus
Freudenthal sprak over 'Jenaplan als
ontvankelijk grondmodel'. Genoemde
zaken krijgen ook binnen het actuele
NJPV-concept een plek, gelegitimeerd
vanuit de basisprincipes. In het ver-
volgtraject van de conceptontwikke-
ling zal ik, aangestuurd door de NJPV
en in samenwerking met de SJPO in
dit opzicht steeds concreter worden.

'Ja, en dat brengt mij erop dat ik jou
typisch een figuur vindt die integreert,
die integraal het leven benadert. Ook
als je ziet wat je allemaal leest en
studeert en waar je mee bezig bent'.

Ik voel me niet zo gauw verknipt. Ik
kan het wel druk hebben en ben wel
met allerlei thema's bezig, maar die
hangen altijd samen, al zou je dat op
het eerste gezicht niet zeggen. Er is
voor mij echter samenhang op con-
ceptueel niveau, dat zoek ik tenminste.
Ik ben typisch een lange-afstandloper,
een stayer, waarbij ik tamelijk hardnek-
kig aan bepaalde thema's vasthoud,

ook al kunnen ze een bepaalde perio-
de wat meer op de achtergrond raken.  

Groot en klein kijken

'We hadden het over integrale be-
naderingen. Op de een of andere
manier heb je daar plezier in om
dingen te plaatsen en zelfs voorbij
onderwijs te gaan en het ook op
levensbeschouwelijk terrein te zien.
Alsof alles samenhangt, alsof je er
plezier in hebt om al die verbindin-
gen te zien'.

Ja, daar worden andere mensen wel-
eens moe van.  

'Ik ervaar dat je er plezier in hebt om
overal lijnen tussen te zien.'

Ja, ik ben een typische conceptont-
wikkelaar, oog hebben voor het grote
geheel en vele draden tot een geheel
proberen te weven. Dat was het afge-
lopen jaar heel sterk het geval bij het
schrijven van het nieuwe basisschool-
concept. Het is heel vermoeiend, maar
ook heel bevredigend werk. Maar aan
de andere kant kan ik ook ontzettend
pietepeuterig zijn en veel plezier bele-
ven aan het ontwerpen van een stukje
onderwijs.
Ik heb al eens eerder ontdekt dat mijn
stijl erg wordt bepaald door mijn
manier van van naar de natuur kijken.
Ik heb een sterke interesse voor plan-
tensociologie, voor hoe planten
samengroeien. Daar kun je op ver-
schillende manieren naar kijken. Je
hebt van die mensen, die over de
grond kruipen en dan zitten te kijken,
naar mosjes enzo. Dat is het vierkante-
meter-werk. Maar je hebt ook mensen
die kijken naar het landschap, hoe dat
in elkaar zit, zoals bij voorbeeld op Ter-
schelling, de duinen van de Koegel-
wieck. Dat kun je lekker overzien. Daar
kun je proberen de grote lijn van het
landschap te zien, van de zeereep tot
het binnenduin en daar zijn hele duide-
lijke zones te zien in de structuur van
de vegetatie. Dat heeft onder andere
te maken met de afnemende invloed
van de zee. Maar tegelijkertijd moet je
precieser aan kijken in het klein: hoe is
het precies in die verschillende zones?
In hoeverre zijn op kleine schaal wer-

kelijk verschillen te zien? In hoeverre
betekenen de kleurverschillen die je uit
de verte ziet ook dat de vegetatie ver-
schillend is? Dan kan het kijken op de
vierkante meter worden. Ik heb
gemerkt dat ik altijd bezig ben met het
pendelen tussen die vierkante meter
en het landschap. Ik wil ook graag in
een klas zitten en observeren. Of een
werkblad maken over het gebruik van
de computer. Het varieert met het
soort werk dat ik heb. Op het ogenblik
ben ik weer wat groter aan het kijken,
maar zoek telkens weer naar mogelijk-
heden om klein te kunnen kijken, om
voldoende voeling te kunnen houden
met de schoolpraktijk.

Kerngroep rond Suus

'We gaan even weer terug naar je
ontmoeting met het Jenaplancon-
cept. Je zegt, je gaat bij de Perva-
groep. Wat gebeurt er dan?'

Dan kom ik steeds meer in de kern-
groep rond Suus te zitten. Perva was
een heel inhoudelijk project. Ik werkte
natuurlijk nog steeds in een niet-Jena-
planschool. Maar ik ging steeds meer
ook in mijn eigen school dingen doen
als een blokperiode invoeren. Dat kon,
omdat ik twee jaar dezelfde kinderen
had. Ik zei tegen die kinderen zoiets
als: 'We hebben zolang de tijd. In die
tijd moet dit gebeuren, want de mees-
ter van de vijfde klas wil daarmee ver-
der kunnen gaan. Maar hoe dat
gebeurt, dat bepalen jullie voor een
groot deel zelf. We zullen proberen dat
zo goed mogelijk te doen en ook nog
andere dingen te doen, die niet direct
'moeten', maar juist heel interessant
zijn. Ik zal jullie bij dit alles helpen en
we proberen er een leuk jaar van te
maken.' Ik ging met kinderen onder-
handelen over hoe we de tijd gingen
indelen. Niemand verbood me dat. Ik
heb alle marges uitgebuit die er maar
waren. De inspectrice kwam bij ons op
school, ook in mijn klas en ze zei later
tegen het schoolhoofd (die het mij
weer vertelde): 'bij Both is het wat roe-
zemoezig in de klas, maar de kinderen
werken wel hard.' Het 'bureau van de
meester' kwam achter in het lokaal te
staan, er kwam een instructietafel
vooraan in de klas, het lokaal werd
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heel anders ingericht, met tafelgroe-
pen en werkhoeken.

Leerplanontwikkeling

'En dan komt het moment dat je van
die school afscheid neemt.'

Voor mij is het heel belangrijk geweest
dat we een Werkgroep Science-
onderwijs van de Stichting Jenaplan
hebben opgericht, met mensen als
Paul Pilgram, Peter Timmermans en
anderen. In Pedomorfose (mei 1973)
hebben we uitgangspunten voor
'science' in Jenaplanscholen geformu-
leerd. Als ik ze nog eens overlees ver-
baast me hoe actueel ze vaak nog zijn.
We gingen we toen ook enkele scho-
len begeleiden, voorzover we dat in
onze vrije tijd konden. Vanuit dit werk,
mijn studie en vanuit mijn scriptie ben
ik eigenlijk min of meer vanzelf in de
volgende baan gerold die ik toen
kreeg. Dan was een leerplanontwikke-
lingsproject voor natuuronderwijs voor
de basisschool, bij de Commissie
Modernisering Leerplan Biologie en
heb ik heb daar met name gewerkt
aan het boek 'Het gebruik van de
schoolomgeving'.
Kern daarvan was een inventarisatie-
schema voor het gebruik van de eigen
schoolomgeving bij natuuronderwijs,
c.q. wereldoriëntatie. Typerend was
daarbij ook weer, dat ik ontdekte dat in
1896 Eli Heimans, die nauw samen-
werkte met Jac. P. Thijsse, ook al
zoiets had gemaakt. Wij moesten het
nu natuurlijk anders doen, maar het
idee bestond al.
Binnen de Stichting Jenaplan bestond
de regel dat in het bestuur geen men-
sen konden zitten die binnen scholen
werkten, want die zouden hebben
teveel directe belangen hebben. Ach-
teraf begrijp ik niet waarom dit zo
geregeld was. In de stichting zaten wel
mensen die bij de praktijk betrokken
waren, als inspecteur, opleider, bege-
leider, maar er zaten geen basis-
schoolmensen in. Toen ik de school
verliet kwam ik vrijwel direct in het
bestuur van de stichting. Ik was toen
in mijn vrije tijd veel met Jenaplan
bezig. En toen heb ik ook heel veel 
te maken gehad, ook als stichtings-
bestuurslid, met het aanwijzen van de 

scholen
voor het experiment
basisschool. De overheid wilde dat de
'traditionele vernieuwingsscholen', de
Jenaplan-, Montessori- en Vrije Scho-
len, een rol zouden spelen in de voor-
bereiding van de basisschool en wilde
'samenwerkingsexperimenten' tussen
kleuter- en lagere scholen. 
Ik zat destijds dus dicht bij het beleid.
Intussen ben ik ook blijven schrijven in
Pedomorfose. In het bestuur van de
stichting heb ik veel geleerd.

Grabbelton

'Hoe kom je bij de SLO?'

Nou, al die commissies voor wiskunde
en biologie en weet ik wat allemaal
werden gereorganiseerd. En zo kwam
ik min of meer automatisch bij de SLO
terecht. Daar is toen het project
Natuuronderwijs voor de Basisschool
begonnen, we hebben we een nieuwe
projectgroep gevormd en toen is dat
circus aan de gang gegaan.

'Ik heb je toen voor het
eerst ontmoet op de
SLO. Ik weet het nog
wel goed dat daar een
ongelooflijke innovatie-
ve wereldoriënterende-
achtige sfeer hing. 
Dat was één grote
proeftuin, hè.'

Dat is één van de boei-
endste dingen die ik ooit
heb meegemaakt, echt

waar. Ik heb nooit meer in
zo'n soort groep gezeten,

waarvan de leden zo verschillend
waren en elkaar zo goed aanvulden en
aanvoelden. De ene was techneut, ik
was meer de ideoloog, zal ik maar
zeggen, de pedagogisch-inhoudelijke
figuur. Daarnaast waren er een regel-
neef en een ambassadeur/ diplomaat.
Mensen die juist omdat ze zo verschil-
den met elkaar dat project konden
maken. Ik heb nooit een groep meege-
maakt waarin we ook zo hard met
elkaar konden omgaan in de goede
zin. Buitenstaanders dachten vaak dat
we ruzie hadden. Als groep waren we
zeer hecht. Binnen de SLO waren we
ook een blok. Wij waren voor de orga-
nisatie vaak lastig, maar we kregen
ook dingen voor elkaar die niemand
voor elkaar kreeg. En we werkten heel
intensief met scholen. We zaten heel
regelmatig in een school, waarbij we
met een hele klas kinderen werkten, of
met groepjes of individuele kinderen of
leerkrachten. We probeerden uit te
vinden wat er in de hoofden van kinde-
ren omging, bijvoorbeeld als ze deeg
aan het maken waren of limonade.
Naar leerkrachten toe ontwikkelden
we de onderwijswerkplaats, een bege-
leidings- en nascholingsvorm waar ik



nog steeds in geloof. Heel praktisch
met mensen aan de gang gaan, doen,
ontwerpen, reflecteren, in de praktijk
uitproberen en met de ervaringen
terugkomen. De volwassene als leer-
ling. Op hun eigen niveau ook met die
spullen bezig zijn, zodat ze enig idee
hebben wat het is om dit en zo te leren
en verwonderd te staan. Dat heb jij
misschien gezien en meegemaakt op
de SLO, want in die onderwijswerk-
plaats konden we de gekste dingen
bedenken. Mijn kinderen weten dat
nog heel goed. Die vonden het heerlijk
om bij mij op het werk te komen, want
die zaten dan een hele woensdagmid-
dag lekker te klooien. Dat waren wel
heel bijzondere jaren.

'Had je toen al zo'n team als laten
we zeggen wat nu het ideale team is
in een lerende organisatie? Met
conflicten, want daar leren we van?'

Ja zeker. Ik heb een aantal jaren zo
intensief samengewerkt, daar groei je
echt van.

'Ik herinner me de 'ladenkast' en
'De Grabbelton'.

De Grabbelton. Als je de mappen met
dat tijdschrift nu nog hebt als school,
dan moet je daar heel zuinig op zijn.
Het is een soort expansietijd geweest.
Alles kon, niks was te gek en dat was
in dat blad te voelen Later is dat pro-
ject toch weer wat meer verschoolst.
Dat kan misschien niet anders, maar
nou zie je weer dat mensen naar de
bron teruggaan en weer naar De Grab-
belton vragen. Op zoek naar die inspi-
ratie.

'Dan kun je ook zien dat er toen nog
niet zo extreem gebudgetteerd werd
in ontwikkeling met output en zulke
dingen.
Gebeurt er nu nog wat met dat
materiaal, werk jij inhoudelijk nog
met materiaal uit die tijd? En in hoe-
verre heeft dat meegespeeld in de
ervaringsgebieden?'

Heel sterk ja. Toen al zei ik dat je
natuuronderwijs en de meer culturele
inhouden nooit van elkaar kunt schei-
den.

Dingen krijgen hun plek

'Maar de uitwerking van de erva-
ringsgebieden, kunnen de mensen
dat er nu aan herkennen?'

Bij het maken van de opzet van de
ervaringsgebieden heb ik ook gekeken
naar de 'aandachtsgebieden' die het
project NOB bedacht heeft. Een erva-
ringsgebied als 'Omgeving en land-
schap' is daar direct in terug te vinden,
maar ook thema's als 'oude technie-
ken' (binnen 'Maken en gebruiken') en
andere aspecten van 'Het jaar rond' 
en 'Techniek'. Het aandachtsgebied
'menselijk lichaam' hebben we eerst
vormgegeven in een apart ervarings-
gebied, 'Mijn lijf', maar later, om princi-
piële antrologische redenen een plek
gegeven binnen 'Mijn leven'. Materiaal
uit het NOB-project is in de mappen
van de ervaringsgebieden verwerkt.
Werkvormen ('ontmoetingsvormen')
als paden, ontdekdozen, en ontdek-
hoeken, dat zit er allemaal in. Maar
sowieso waren we met een aantal din-
gen bezig, die nu binnen het hele WO-
leerplan Jenaplan een plekje hebben
gekregen. In die tijd hadden we vanuit
de SLO ook al te maken met Jena-
planwerkgroepen. In Drenthe zat bij-
voorbeeld een Jenaplangroep, die
sterk met natuuronderwijs bezig was,
waarmee we contact hadden. Vanuit
de SLO hebben Paul Pilgram en ik
voor LPC-Jenaplan het maken van de
videobanden 'Ontdekkend leren'
inhoudelijk begeleid. Ik zat toen nog
steeds in het bestuur van de Stichting
Jenaplan, maar had dus binnen mijn
werk ook met nogal wat met Jena-
planners te maken, die kwamen op
ons af. Het aardige van het nieuwe
SLO-leerplan wereldoriëntatie is, nog-
maals, dat dingen uit die tijd hun plek-
je hebben gekregen. Er was trouwens
een wisselwerking: nogal wat Jena-
plan-elementen, zoals ontdekdozen
(het eerste artikel daarover verscheen
in Pedomorfose) en het 'vraag-de-din-
gen-zelf-maar-principe' kregen een
plek in het NOB-materiaal. Laat in
onze tijd pabo-studenten voor een
school maar eens een educatief pad
maken binnen het ervaringsgebied
Communicatie en een mooie ontdek-
doos binnen 'Maken en gebruiken',

dat is een goede opdracht voor WO.
De Jenaplan-invloeden zijn ook goed
terug te vinden in het laatste product
dat ik bij de SLO gemaakt het, 'De tuin
om de school, wat doe je ermee?' Ik
heb nog steeds het ideaal om het wer-
ken met de schooltuin een nieuwe
impuls te geven.

Van SLO naar CPS

'Op een gegeven moment maak je
de overgang van de SLO naar een
andere werkkring. Ik ben wel erg
benieuwd hoe dat gegaan is'

Eelke de Jong was mijn voorganger. Ik
heb veel met Eelke samengewerkt,
ook voordat ik bij het CPS ging wer-
ken. We zijn in 1975 samen ook drie
weken voor Jenaplan op studiereis
naar Amerika geweest. Eelke heeft van
1975-1981 voor Jenaplan gewerkt,
heeft met name veel energie gestoken
in de scholing van obd-medewerkers.
Eelke en Suus waren totaal verschil-
lende personen en dat botste nogal
eens. In 1981 is hij andere taken gaan
doen binnen het instituut. 
Toen Eelke weg was heeft de plek een
jaar open gestaan. Dat had te maken
met een stevig meningsverschil tussen 
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Donderdagmiddagen

Op acht donderdagmiddagen in maart
en april van dit jaar had je ze in noord-
oost Friesland kunnen tegenkomen:
tussen basisschool 'De Finne' in Rot-
tevalle en de Bonifatiuskapel te Dok-
kum (juist ... die stad waar barbaarse
Friezen Bonifatius hebben vermoord!).
Acht kinderen uit de bovenbouw,
meester en een geïnteresseerde
ouder; op hun pelgrimstocht langs
plekken die met monniken te maken
hebben gehad, van (kerk)historische
waarde zijn of een link hebben met de
middeleeuwen.
Ze hadden het over een pelgrimstocht,
maar onderweg kwamen verscheidene

onderwerpen uit de middeleeuwen ter
spraken: het landschap, de dood,
ziekten, het leven van de 'gewone
man', kroegen, molens, kerken, staten
en stinsen. En vooral ... meester ver-
telde volksverhalen.

Waarom dit project?

Begin januari meenden m'n collega uit
de bovenbouw en onderstaande,
werkzaam in de middenbouw, dat het
weer 'ns tijd werd voor een gezamen-
lijk midden-bovenbouw-project (doen
we een aantal keren per jaar!). Eind
vorig jaar hadden we een school-t.v.-
serie over de middeleeuwen op de
video opgenomen en ik opperde een
project over genoemde periode te
starten. Zo gezegd, zo gedaan!
Vooraf formuleerden we een aantal uit-
gangspunten:
- de basisactiviteiten gesprek, spel,

werk en viering krijgen alle vier een
even wezenlijke plaats binnen dit
project;

- na een cursus 'middeleeuwen' (de
ons inziens nodige 'bagage') gaan
we de eigen regio c.q. provincie cen-
traal stellen;

- een excursie plannen;
- de nadruk moet komen te liggen op
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PELGRIMS ZIJN TOCH 
WEL SAAIE MENSEN .......
geschiedenis, als onderdeel van
wereldoriëntatie

'Goh, wat saai! alleen maar wandelen en je mag niks zeggen!' was de mening van Sanne over
pelgrimstochten; 'en die monniken dan, die wel zeven keer per dag moeten bidden, psalmen
zingen en bijbellezen.' 'Elke zondag naar de kerk gaan vind ik al meer dan genoeg', vult Anna
aan. Gosse ziet het niet zo zwaar zitten, want hij heeft onderweg mooi de tijd om stokken te
slijpen en zo nu een dan de meisjes te plagen. Abe vertelt honderduit over de tractoren die hij
op het land ziet; hij is tenslotte boerenzoon en wil dat best weten ook.
Hans had trouwens graag willen lopen in een échte monnikspij, maar dat vonden de anderen
toch wel wat te veel van het goede. Dan toch maar op pelgrimstocht in stoere jassen en op
Nike-schoenen.

de Stichting en het CPS, over de voor-
waarden voor benoeming van een lan-
delijk medewerker, die weer volop op
tafel kwamen. CPS wilde een prote-
stants-christelijk persoon hebben. En
de Stichting Jenaplan zei 'Wij willen
gewoon benoemen wie we willen,
want het gaat om Jenaplan'. Toen Eel-
ke wegging zei de Stichting 'Nu gaan
we het gevecht weer aan, want nu
hebben we ruimte om te bevechten'.
Maar dat lukte niet. 
Er kwam een advertentie, waarop ik,
na veel aarzeling, solliciteerde. Ik had

het goed bij de SLO en toch vond ik
dat ik hierop moest solliciteren. Er
werd toen op een indrukwekkende wij-
ze afscheid van mij genomen door het
project, in stijl.

'Je krijgt die baan en wat fantaseerde
jij er nu bij, wat was nu de uitdaging?'

Dat je voor Jenaplan iets kunt doen,
terwijl ik van te voren absoluut niet wist
wat het precies was, wat het in zou
houden. Ja, ik kende het werk van 
Eelke wel, maar ik heb pas werkelijk

ontdekt wat deze baan inhield toen ik
er in stapte. 

'Was dat niet een enorme overgang?'

Ja, vooral ook dat je in je dagelijkse
werk opeens vrij eenzaam bent, in ver-
gelijking met de werksituatie waar ik
uit kwam, ondanks de prima en fre-
quente relaties met Jenaplanners.   

het tweede en laatste deel van dit interview

wordt gepubliceerd in het volgende nummer.



het wonen, werken en leven van de
'gewone man' = sociaal-economi-
sche geschiedenis;

- de tijdsbalk krijgt een prominente
plaats (historisch tijdsbesef);

- verhalen vertellen.
Na de cursus 'middeleeuwen' (het
platteland - het kasteel - de stad - het
kloosterleven) hebben we ons beraden
op de voortgang, waarbij de eigen
regio centraal zou moeten staan. Met
het komende schoolkamp op Schier-
monnikoog (N.B. Schiere monniken!)
in de agenda kwam ik op het idee een
pelgrimstocht in acht etappes te wan-
delen tussen Rottevalle en de Bonifati-
uskapel te Dokkum. Tijdens het
schoolkamp zouden we daaraan een
vervolg kunnen geven.

De tocht werd gepland in het kader
van een keuzecursus. Een beschrijving
van organisatie en de tocht zelf lijkt me
hier niet relevant; wel de vermelding
dat ik, met aanvullingen van de kinde-
ren, een uitgebreid logboek heb
geschreven.

Visie

In de jaren dat ik nog niet werkzaam
was in het Jenaplanonderwijs heb ik
'geschiedenis moeten geven' vanuit
een methode: Geschiedenis in onder-
werp en opdracht. Keurig de chrono-
logie volgend vanaf de oudheid - eerst
het voorlopertje - via de Hollandse

Opstand tegen de Spanjolen, de
Napoleontische tijd tot aan wat de
nieuwste geschiedenis is gaan heten
in deel 3.
Aan motivatie geen gebrek, want het
'vak' geschiedenis had mijn grote
belangstelling en verhalen vertellen
ging me ook goed af.
Toch had ik reeds toen bedenkingen
tegen deze vorm van onderwijs en
probeerde binnen de ruimte die daar
voor was met andere werkvormen te
experimenteren, zoals museumbe-
zoek, speurtocht in eigen omgeving,
aansluiten bij de actualiteit. Hierbij
komt basisprincipe 18 in beeld:
In de school neemt de wereldoriëntatie
een centrale plaats in met als basis
ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Geschiedenis als 'vak' is niet los te
koppelen van wereldoriëntatie-in-haar-
totaliteit. Daarom beschrijf ik hier het
onderdeel 'geschiedenis' geïntegreerd
in wereldoriëntatie. Mijn, nu volgende
beschouwing beoogt niet een invoe-
ringsprogramma of een wetenschap-
pelijk referaat te zijn, maar meer een
mengelmoes van ideeën mijnerzijds.

Hart

Wereldoriëntatie is het inhoudelijke
hart van de Jenaplanschool. Kenmer-
kend voor wereldoriëntatie moeten zijn
het ervaren, ontdekken, onderzoeken,
luisteren naar en werken en spelen
met verhalen, uitdagen tot vragen stel-
len, nieuwsgierigheid, verwondering.
Vanuit de wereldoriëntatie worden
andere leerstofgebieden aangepast:
begrijpend lezen, studerend lezen,
informatica, rekenen/wiskunde, met
kaarten werken, kunstzinnige vorming,
spel, enz.
Het raamwerk van het geheel kunnen
de zeven ervaringsgebieden zijn: Het
jaar rond, Omgeving en landschap,
Maken en gebruiken, Techniek, Com-
municatie, Samen leven en Mijn leven.
Deze keus impliceert dat vakgebieden
als biologie, geschiedenis en aardrijks-
kunde niet meer bestaan, maar altijd
geïntegreerd ervaren, ontdekt en aan-
geboden worden.
Kortom: Jenaplan is een weg naar en
van geïntegreerd onderwijs! Wat be-
paalt nu waar wij binnen de Jenaplan-
school ons mee bezighouden?
- vanuit het kind (vragen, meegeno-

men spullen, meegebrachte kennis);
- vanuit de school (stamgroepleider,

collega's, gezamenlijke projecten);
- vanuit buiten (seizoenen, feesten, het

dorp, de actualiteit, school-t.v.).
Daarbij wil ik opmerken dat het niet
alleen behoort te gaan om zaken die
we kunnen zien, horen, ruiken, tasten.
Dé werkelijkheid - die m.i. niet bestaat! -
is ruimer dan de aan tijd en ruimte
gebonden werkelijkheid. Ideeën, ge-
voelens, fantasie, meditatie, spiritualiteit,
gebed, filosofie (persoonlijke basisacti-
viteiten) moeten ook een plaats krijgen
naast de sociale basisactiviteiten ge-
sprek, spel, werk en viering.
Tot slot wil ik basisprincipe 18 sche-
matisch in beeld brengen, me bewust
zijnde van de onvolledigheid en het feit
dat je een aantal begrippen in meer-
dere categorieën kunt stoppen.
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ERVAREN ONTDEKKEN ONDERZOEKEN
• belevingswereld kinderen • verwondering/mysterie • zelfstandig onderzoek
• verhalen • natuur/milieu • excursie, interview
• levensbeschouwing • verleden - toekomst 21e eeuw • ontmoeting
• filosoferen • omgaan met verschillen • informatie
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Op een dag kwam meester 
Regnerus in onze klas.
Hij vroeg of wij ook mee wilden
doen aan een pelgrimstocht.
Bijna de hele klas antwoordde en
zei ja wij willen wel mee doen.
Het doel van deze tocht is dat wij
als monniken verkleed in Dokkum
aan komen.

Vandaag 6 maart beginnen wij aan
de voettocht we gaan naar het 
bouwekleaster.
maar het klooster is er helaas niet
meer maar er is wel een boel 
over te vertellen.

Het eerste klooster dat wij tegen-
kwamen was het
bouwekleaster.
Het is een nonnenklooster.
Bouwe heeft het ontworpen en
gebouwd.
De nonnen kwamen er in omdat
hun mannen vochten.
De nonnen waren vaak heel rijk
en ze namen een deel van hun
bezittingen mee in het klooster om
het aan de armen te geven.
De bazin van het klooster heet een
priorin.
Hildegard was zo'n priorin.
Op een dag ging Hildegard naar 
de paus ze had ontdekt dat er
mannen als nonnen verkleed in het
klooster kwamen.
ze vroeg aan de paus of er ook wat
aan te doen is.
De paus dacht even na en zei
tegen Hildegard
ontvang iedereen die langs komt in
het klooster in een kleine zaal en
laat ze een appel vangen
de mannen doen de knieën dicht
als ze de appel vangen en als het
een vrouw is vangt ze het op in
haar schort.
De nonnen deden ook veel stil
werk zoals mensen helpen en bier
maken
Het klooster staat in drogeham er
is op die plaats een kerkhof
gebouwd.
een klokkestoel herinnert ons er
nog aan

(uit het logboek - door Hans, één van
de deelnemers aan de pelgrimstocht)

Johannes Regnerus is groepsleider aan 'De Finne', in Rottevalle.              

Waarom - daarom
Waarom doofde de lamp?
Ik hield er mijn mantel voor om haar tegen de wind te
beschutten.
Daarom doofde de lamp.

Waarom verwelkte de bloem?
Ik drukte haar aan mijn hart in angstige liefde.
Daarom verwelkte de bloem.

Waarom verdroogde de stroom?
Ik legde er een dam voor om hem voor mijn nut te kunnen
gebruiken.
Daarom droogde de stroom.

Waarom brak de snaar van de harp?
Ik wilde haar een toon ontwringen die boven haar macht ging.
Daarom is de snaar gebroken.

Rabindranath Tagore
Bengaals dichter, wijsgeer en mysticus - (1861-1941)



Realiteit in het gedrang?

De titel van het boek dekt de lading
van de discussies die plaatsvonden in
de werkgroep. De meeste leden wer-
ken op of hebben te maken met het
werk op Freinet- of andere vernieu-
wingsscholen en daar wordt veelal
gebruik gemaakt van reken-wiskunde-
methodes die geschoeid zijn op een
realistische leest. Het werken met zo'n
methode veroorzaakt tegelijkertijd dat
het reken-wiskundeonderwijs vanuit
de kring, vanuit de directe realiteit van
de kinderen in het gedrang raakt. Het
vormt voor veel vernieuwingsscholen
een herkenbaar dilemma. 

Structurele plaats

De werkgroep geeft in het boek voor-
beelden hoe levend rekenen vorm
krijgt vanuit de werkelijkheid van de
kinderen en toont hoe waardevol deze
activiteiten voor het reken-wiskunde
onderwijs zijn. Vanuit de visie van het
Freinetonderwijs worden argumenten
aangereikt en toegelicht om levend
rekenen een structurele plaats te
geven in onze scholen. De grote mate
van betrokkenheid, de herkenbaarheid
voor de kinderen, maar ook de moge-
lijkheden tot diepgang en creativiteit
doordat er niet sprake hoeft te zijn van
het 'verplicht' bewandelen van een
gestructureerde leerweg, leiden ertoe
dat rekenen en wiskunde door kinde-
ren als interessant en zinvol worden
ervaren.

Een aanpak van het rekenen

In dit artikel wordt een voorbeeld van
levend rekenen beschreven. De
beschrijving start met een stukje uit

het leven van de kinderen dat in de
groep wordt gebracht: het is een ver-
haal van Bart over een nieuwe aardap-
pelrooier. Andere kinderen en de
groepsleider reageren daarop, stellen
vragen....er ontstaat een gesprek. Dat
vormt aanleiding  tot verdere geplande
activiteiten in de klas: er is een pro-
bleem opgeworpen dat om een ant-
woord vraagt. Het hoofdaccent bij de
beschrijving ligt bij het gebeuren in de
groep, maar zo nu en dan wordt er van
blikveld gewisseld. Wat doet de
groepsleider? Hoe organiseert hij het
werk? Wat is de plaats van het onder-
werp in het reken-wiskundeonderwijs?
Het rekenverhaal - zo noemen kinde-
ren en groepsleid(st)ers hun levend-
rekenen-activiteit vaak - eindigt met
een reflectie van de groepsleider. Op
soortgelijke wijze worden in 'Levend
rekenen. Dat is pas realistisch!' twintig
andere voorbeelden beschreven.  

Het voorbeeld van levend rekenen
hieronder is afkomstig uit een boven-
bouwgroep van Het Anker te Emmen.
De school werkt met 'De Wereld in
Getallen'. Dagelijks wordt er op Het
Anker binnen de stamgroep gerekend
vanuit het rekenboek, waarbij de stam-
groep meestal is verdeeld in twee of
meer instructiegroepen. In deze groep
wordt gedurende een periode van
twee jaar de methode eens per week
niet gevolgd, maar wordt er dan een
uur aan levend rekenen besteed. Er
wordt dan gewerkt in stamgroepver-
band. Achteraf wordt bekeken of
onderdelen uit de methode overbodig
zijn geworden, doordat ze bij het
levend rekenen al aan de orde zijn
gesteld. Op basis van de ervaringen
met deze aanpak wordt in het team
verder onderzocht of levend rekenen

structureel een plaats kan krijgen
naast het werken met de methode. 

Bart Bunder

Vandaag komt Bart in de groep met
een verhaal over een nieuwe aardap-
pelrooier. Z'n pa kan daar per dag
'zoveel' bunder mee rooien. Hoe groot
is een bunder? We weten het niet. Bart
vraagt het thuis wel even.  
De volgende dag komt hij terug: 'Het is
10.000 vierkante meter'. De kinderen
zeggen niets. Knikken. Ik voel dat er
onbegrip in de lucht hangt en vraag:
'En hoe groot is dat dan?' Jan ant-
woordt: 'Het is 10 kilometer'.
De kinderen gaan aan de fout van Jan
voorbij. Niemand, behalve Johan,
merkt het op. ' Jij hebt het over kilo-
meters en Bart bedoelt iets anders'.
De klas snapt niet waarom Johan
moeilijk doet.

Doe toch niet zo moeilijk?!

Alle kinderen hebben volgens de
methode allemaal wel eens oppervlak-
terekenen gehad. Ze zouden het moe-
ten/kunnen weten. De leerkracht pro-
beert het zo: 'Volgens mij heb jij het
over hoever Jan? Bart bedoelt iets

Jimke Nicolai
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LEVEND REKENEN. 
DAT IS PAS REALISTISCH!

Een werkgroep, bestaande uit leden van de Nederlandse en Vlaamse Freinetbeweging,
rekendocenten van PABO's, schoolbegeleiders en rekenspecialisten van de SLO, boog zich de
afgelopen jaren over de waarde van het levend rekenen. Hun werk zal leiden tot een publicatie
in de vorm van een boek, bestaande uit drie delen: voorbeelden van levend rekenen, de
achtergronden van levend rekenen en de invoer van levend rekenen in school of groep. Begin
november zal het boek verschijnen onder de titel: 'Levend rekenen. Dat is pas realistisch!'



anders...hoe groot een bunder is? Hoe
leg je dat nu uit. Kan iemand van jullie
het aan Jan uitleggen?' De groep
snapt niet waarom hij zo moeilijk doet.
Johan ook niet, maar die weet het al
lang.

Oppervlakte- en lengte. 
Er is verschil!

Kinderen verwarren oppervlakte- en
lengtematen met elkaar als ze het ver-
schil niet zelf hebben ervaren. Dat zou
in dit geval wel eens het probleem
kunnen zijn. Een tweede probleem is
het herleiden van lengte- en opper-
vlaktematen. Lengtematen herleiden is
vaak al een abstract 'trucje', maar
oppervlaktematen herleiden wordt nog
moeilijker. Dit geval vormt aanleiding
tot een verkenning van dit onderdeel.
Hoe zal ik dat aanpakken?

Oppervlaktes tekenen

De volgende dag schrijven de kinderen
na een korte introductie in hun reken-
schrift
'Bart kwam op school en vertelde over
het rooien van aardappels. Dat gaat
per bunder. We vroegen ons af hoe
groot dat was. Bart vroeg het aan z'n
pa. 'Het is 10 000 vierkante meter'.
Jan zei: 'Het is dus 10 km'.

De kinderen verzamelen in een gesprek
nog meer oppervlaktematen. Vierkante
km, m, dm, cm, mm, micrometer, hec-
tare noemen ze op. De leerkracht zet
ze onder elkaar op het bord en vraagt
of ze weten welke voorwerpen je meet
met deze maten. De oppervlakte van
papier, postzegels, land, je tuin, de
klas...kinderen weten het te koppelen
aan oppervlaktematen. Niet iedereen
snapt waar het om gaat. Edwin
wel....de oppervlakte van de Grote
Oceaan is (groot getal) vierkante kilo-
meter. De klas knikt; had 'ie gisteren
nog verteld bij een studiepresentatie.
Het gesprek duurt niet al te lang. De
kinderen worden door de leerkracht
gevraagd een oppervlakte  te tekenen
van iets dat ze kennen. Een school-
tuintje, een deur, de klas,.... De kinde-
ren werken in kleine groepjes samen.
Na een poosje komen ze bij elkaar om
elkaars werk te bekijken.

De eerste groep heeft een tafeltje
getekend. Het was 6 dm bij 4 dm. Ze
vertellen dat je ook 60 cm bij 40 cm
kon doen. De leerkracht tekent het
even op het bord en vraagt: 'Hoe groot
is de oppervlakte nu?' 24 dm2. En
hoeveel cm2....? Er ontstaat menings-
verschil. Een dm is 10 cm dus de opp.
in cm2 moet 240 cm2 zijn.
Ik vraag de kinderen het te bewijzen
door te tekenen op het bord.
Veel praten is niet noodzakelijk....
aha....zo zit dat dus. De klas ontdekt
de samenhang met een rekenverhaal
van enige weken geleden over
schaal...'Als je een vlak op schaal
tekent, gaat het kwadratisch' was toen
de conclusie.

Maar hoe zit dat nu met die
bunder?

Telkens als we een tekening bespre-
ken, strepen we op het bord af welke
oppervlaktemaat aan bod is gekomen.
Een aantal blijft onbesproken...kinde-
ren weten nog niet precies hoe het
stelsel in elkaar zit...welke maten er
allemaal zijn.... en ook de bunder is
niet besproken. Maar ieder is nu wel in
staat Jans blunder met Barts bunder
te begrijpen. Een afronding middels
een samenvatting en een korte uitleg
van het metriek stelsel sluit de les af.
Een bunder = een hectare = 10.000
vierkante meter.  

Gangbare maten

De leerlingen kennen de gangbare
maten van lengte, oppervlakte,
inhoud, tijd, snelheid, gewicht en tem-
peratuur en kunnen deze in eenvoudi-
ge toepassingssituaties hanteren. Zo
luidt het kerndoel waar we deze les
aan kunnen koppelen. De bunder is
voor de meeste medelanders geen
gangbare maat, voor een aantal kinde-
ren uit onze omgeving zeker wel. De
bunder was hier trouwens ook slechts
startpunt. De directe aanleiding werd
gevormd door een foutieve uitspraak
van een kind. Standaardmaten en her-
leidingen horen thuis in de bovenbouw
van de basisschool. Vanwege het for-
mele karakter van de herleidingen eist
het veel aandacht om inzicht te ver-
werven. Ontdekkingen vanuit prak-
tisch handelen moeten leiden tot wer-
kelijk inzicht.

En wat dan nog?

Voor mezelf heb ik een aantal vragen:
Wanneer moet ik een verband leggen
met een methodische lijn? Moet ik dat
nu vooraf met voorbedachte rade
doen('Aha dit gaat over oppervlak-
te...dat moeten ze leren en daarom ga
ik daar extra aandacht aan besteden,
lessen over organiseren') of moet ik
dat niet doen en gewoon m’n ogen en
oren goed open hebben en met de
kinderen mee gaan denken als er pro-
blemen zijn/zich voordoen. Op socrati-
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sche wijze/dialectisch ga ik met ze op
weg om het probleem op te lossen?
Waarom laat ik de kinderen het reken-
verhaal opschrijven? Is het omdat ik
het belangrijk vind dat ze hun ontdek-
kingen later terug kunnen lezen en dan
de context nog weten? Of is het ook
voor ouders, nieuwe leerkrachten en
correspondentie waardevol? (Helaas
functioneert dat bij ons op school nog
niet zo...of  komt dat nog wel?)
Ik vind dat je niet te lang moet praten.
Ook niet bij oudere kinderen. Kinderen
moeten met regelmaat aan het werk.  

Vraag is of je altijd van die prachtige
verbindingen met voorgaande reken-
verhalen kunt leggen. Trouwens al zou
het verbinding zijn met stof uit de
methode. Van belang is dat kinderen
verbanden leren zien, ordening en
samenhang. In elke les levend rekenen
is dat voor mij een punt van aandacht.
De reflecties, waar ook de andere
voorbeelden uit het eerste deel van het
boek mee besluiten vormen de bron
voor het tweede en derde deel waarin
respectievelijk de achtergronden van
het levend rekenen en de invoer in de
school worden besproken. Dat is voor
Freinet- en Jenaplanscholen waarde-
volle informatie. Immers via opleiding
en nascholing komen we met levend
rekenen niet of nauwelijks in aanra-
king. Daarnaast is het geen eenvoudi-
ge klus om het levend rekenen een
plek te geven naast het werken met de
realistische rekenmethode. Het boek
biedt voor scholen met elan en durf
perspectief om het levend rekenen wel
een plaats te geven in de school: er
worden verschillende mogelijkheden
aangereikt om flexibel met de methode
om te gaan. Het levend rekenen vindt
plaats in de stamgroep. De verschillen
tussen kinderen zullen, bij een juiste
begeleiding, een verrijking zijn van de
rekengesprekken tussen kinderen. 

Impuls Jenaplanscholen

Voor Jenaplanscholen kan het levend
rekenen een impuls zijn om 'rekenen
en wiskunde vanuit de kring' gestalte
te geven. Voor het gebrek aan deskun-
digheid, de worsteling met het overla-
den programma, het niet kunnen of
durven loslaten van gestructureerde

leerwegen, de problemen met plan-
ning en registratie en veel andere pro-
blemen die zich  bij het rekenen-wis-
kundeonderwijs in de wereldoriëntatie
voordoen wordt in dit boek geen ultie-
me oplossing aangedragen. Wel wor-
den er tips en adviezen gegeven om
deze vorm van rekenen haalbaar te
maken. 'Levend rekenen. Dat is pas
realistisch!' kan gezien worden als een

serieuze bijdrage aan de discussie
over de integratie van wereldoriëntatie
en het reken-wiskundeonderwijs.     

Ieder die belangstelling heeft voor 'Levend

Rekenen. Dat is pas realistisch!' kan contact

opnemen met De Freinetbeweging, 

Vlintweg 7, 7882 RE VALTHE 

telefoon/ fax  0591 514382  

Email: freinetbeweging@frnt.edith.antenna.nl
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Van steentijdmens tot EPIB

In 1991 werden het lichaam en
gebruiksvoorwerpen ontdekt van een
man uit de Nieuwe Steentijd. Lichaam
en voorwerpen waren wonderlijk goed
bewaard gebleven in een Alpengletsjer
in Oostenrijk. Het verslag over de
vondst is op zich al een fascinerend
voorbeeld van natuurwetenschappelij-
ke analyse, interpretatie en van goed
geïnformeerde en fantasierijke extra-
polaties 1). Boog, pijlkoker en pijlen,
vuurstenen mesjes, met gras gevoerde
schoenen, heel precies genaaide kle-
ren van dierenhuid, en vuurmaak-
gereedschap geven het vermoeden
dat het hier gaat om een jager van
3500 jaar geleden. Iets van zijn levens-
wijze kan aan deze vondst afgelezen
worden - soms heel precies en met
een gevoel alsof je er zelf nog bij bent -
de positie van lichaam en bezittingen
en de geografische plaats waar ze
gevonden werden. Het lijkt hier te
gaan om een voortvluchtige mens, die
wellicht overvallen werd door een
sneeuwstorm. De bijna unieke inkijk in
het leven van deze stemloze mens
biedt een boeiende kijk op hoe hij leef-
de en wat hij over zijn wereld geweten
heeft. Hij had vermoedelijk een veel
nauwere relatie met de onmiddellijke
natuurlijke omgeving dan de meeste
mensen in onze moderne wereld (nog)
kunnen ervaren. Vergelijk het lot van
deze man eens met meer recente inci-
denten, waarbij rond-de-wereld-zeilers
gelokaliseerd en teruggevonden kon-
den worden in de meer afgelegen en
barre uithoeken van de Zuidelijke Oce-
aan. Deze reddingen waren mogelijk
gemaakt door in Australië opgevangen
signalen, meer dan duizend mijl van
het gekapseisde schip verwijderd, wel-

ke signalen weer teruggekaatst waren
door elektronische bakens ('Emergen-
cy Position Indication Beacons', EPIB).
Door vijfduizend jaar van elkaar ge-
scheiden laten beide slachtoffers iets
zien van de beheersing van de tech-
niek in hun tijd. 
Zeker, de wereld is in de tussentijd ver-
anderd en wel nooit zoveel en zo snel
als in dit informatietijdperk. Als we
vooruitkijken naar de komende tien
jaar, dan zal het grootste contrast met
de jaren negentig ongetwijfeld zijn de
alomtegenwoordigheid en toeganke-
lijkheid van informatie via multimedia.
De gebruiksvoorwerpen van de
moderne ijstijdmens omvatten waar-
schijnlijk draagbare CD-speler, elektro-
nische agenda en mobiele telefoon.
Onze systemen van informatie-opslag
worden in toenemende mate extern
aan onze hersenen. Zullen deze veran-
deringen inwerken op een onderwijs-
systeem, waarbinnen het verande-
ringstempo wel beschreven wordt als
lijkend op de beweging van een glet-
sjer? Zullen we positief staan tegen-
over zulke veranderingen? Kunnen we
mede de vorm bepalen die ze zullen
aannemen en de manier waarop ze
gebruikt zullen worden?

Voorbereiding op effectief gebruik
multimedia-bronnen

Ik ga er van uit dat de basale en alge-
mene functies van de informatie- en
communicatietechnologie ten behoeve
van natuuronderwijs en wereldoriënta-
tie in het algemeen steeds meer vaste
voet zullen krijgen in de alledaagse
onderwijspraktijk in de basisschool:
tekstverwerken, het samenstellen van
data-bases,  gebruik van spreads-
heets, onderzoek met behulp van sen-

soren en computer 2). In een aantal
musea in het noordwesten van Enge-
land wordt pionierswerk gedaan in het
uitwerken van nieuwe technische
mogelijkheden, zoals 'telepresentie' -
waarbij je op afstand direct verbinding
hebt, in woord en beeld, met exoti-
sche en verre oorden. Er wordt ook
serieus nagedacht over op afstand
bediende diepzeecamera's, het be-
dienen van telescopen die op het 
heelal gericht zijn, toegankelijkheid van
museumcollecties, etc. Als we uitgaan
van de mogelijkheid van een overvloe-
dig informatie-aanbod via multimedia
en van toenemende mogelijkheden om
die zelf te bedienen en naar de eigen
hand te zetten, met de daarbij be-
horende communicatiemogelijkheden,
welke principes kunnen we dan formu-
leren om ervoor te zorgen dat al deze
nieuwe mogelijkheden passen in een
samenhangende visie op (de onder-
steuning van) natuuronderwijs, c.q.
wereldoriëntatie in de basisschool,
gedurende de komende tien jaar?

Leraren de baas over bronnen

Leraren zullen de baas zijn over de
informatiebronnen en de leeragenda
bepalen, en niet de machines. Zij heb-
ben een cruciale rol om ervoor te zor-
gen dat de kinderen leren, dat belang-
rijke inhouden overgedragen worden,
zodat hun handelingen doelgerichter
worden. Welke informatie ook be-
schikbaar komt, deze zal in een con-
text geplaatst moeten worden. Uit
onderzoek naar begripsontwikkeling
weten we beter dan ooit dat kinderen
zelf persoonlijk betekenis geven aan
nieuwe ervaringen en dat veel leren
'gesitueerd leren' is, dat wil zeggen
dat de kennis vooral functioneel is in
de situatie waarin het geleerd en toe-
gepast werd, en niet op een meer
abstracte manier gegeneraliseerd
wordt 3). De meeste kinderen spelen
het spel wel mee, conformeren zich
als ze antwoorden op vragen van
andere mensen voorgeschoteld krij-
gen, waarbij ze geen enkel persoon-
lijk(e) belang of betrokkenheid heb-
ben. Sterker gemotiveerd leren zal, in
tegenstelling hiermee, waarschijnlijk
plaatsvinden als de kinderen hun
eigen vragen (leren) formuleren, bin-
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LEREN, ONDERWIJZEN 
EN MULTIMEDIA

In mei j.l. werd in Mensen-kinderen uitvoerig aandacht besteed aan de plaats van de computer
in Jenaplanscholen. De scholen zullen daar op een kritische wijze mee moeten omgaan en
deze nieuwe technologieën hun eigen plek geven in het onderwijs. Dat gebeurt ook in dit
artikel, waar verder wordt ingegaan op een passend gebruik van multimedia bij
wereldoriëntatie in het basisonderwijs. Er worden criteria geformuleerd voor zo'n 'passend
gebruik'. Deze reeks wordt in volgende nummers van Mensen-kinderen voortgezet. 



nen de context van de onderzoekster-
reinen die hun leraren aangeven 4).

Aanvullen van directe ervaring

Multimedia moeten materiaal presen-
teren, dat niet gemakkelijk toegankelijk
is via directe ervaring. De informatie
die beschikbaar is voor de kinderen,
op schijf of via internet, moet zorgvul-
dig bekeken worden, wil het een con-
structieve bijdrage kunnen leveren aan
de vorming van de kinderen. Er is geen
enkele rechtvaardiging te bedenken
voor het maken van weergaven via
media, als de zaken eenvoudig direct
te ervaren zijn. Directe ervaringen leve-
ren meer informatie, omdat de ver-
schijnselen met alle relevante zintuigen
benaderd kunnen worden. Wat niet zo
gemakkelijk toegankelijk is voor de
directe ervaringen van kinderen is om
verschillende redenen lastig te bena-
deren. Het voorwerp of verschijnsel
kan in de alledaagse ervaring zelden
ontmoet worden (zoals de effecten van
de zwaartekracht op de maan of in de
ruimte); het kan te gevaarlijk zijn
(metalen of gesteente in hun vloeibare
gesmolten vorm, doorlichten met rönt-
genstralen); het kan veel te duur voor
scholen zijn, vanwege de benodigde
materialen (kostbare metalen en mine-
ralen, los van hun oorspronkelijke win-
plaatsen) of hulpmiddelen die nodig
zijn. De voorwerpen kunnen te klein
zijn (bacterie-kolonies) of te groot (de

bolvorm van de aarde en de plaats
daarvan in het zonnestelsel), te lang-
zaam (zoals de groei van planten) of te
snel (het op elkaar botsen van twee
voorwerpen) voor directe menselijke
waarneming. Sommige situaties kun-
nen voor onze blik verborgen zijn (de
diepte van de oceanen) of nog minder
toegankelijk (de donkere achterzijde
van de maan). Het kan pedagogisch
waardevol zijn om al deze soorten van
informatie beschikbaar te stellen als
secundair informatiemateriaal.

Keuze en controle door gebruikers

Als kinderen voortgang willen maken
met hun eigen onderzoek, dan kunnen
we hen niet in het keurslijf persen van
de programmastructuur van iemand
anders. Inter-activiteit van het medium
houdt in dat keuze en controle zoveel
mogelijk in de hand liggen van de
gebruiker, in plaats van beperkt te
worden tot het volgen van de stappen
van de programmamaker. Omgekeerd
betekent de beschikbaarheid van vele
wegen door een informatiebron dat er
enorm veel materiaal beschikbaar is,
waarnaar je steeds terug kunt keren
en dat ook ruimte geeft voor verschil-
lende niveaus van begrijpen, in plaats
van eenduidige uitkomsten, waardoor
basisschoolkinderen betutteld worden.
Dat betekent vervolgens ook dat de
betreffende bron een transparante
structuur moet hebben, die de gebrui-

ker in staat stelt om delen binnen het
geheel te lokaliseren. Als aan deze
voorwaarden voldaan wordt, wordt de
individuele gebruiker versterkt in zijn of
haar leervermogen. Het snel leren
doorbladeren en leren selecteren van
informatie met het oog op wat relevant
en nodig is zullen steeds belangrijker
vaardigheden worden.

Kritische reflectie op informatie is
nodig

Veel basisschoolleraren hechten grote
waarde aan natuuronderwijs, vanwege
de praktische en onderzoekende aan-
pak die erdoor gestimuleerd wordt. De
laatste 10-20 jaar zijn er vele en aan-
houdende pogingen gedaan om
onderzoekende benaderingen in het
basisonderwijs ingang te doen vinden.
Ik heb daar persoonlijk stevig aan
meegedaan en het laatste wat ik wil is
deze beweging ondermijnen. Toch
moeten we hier niet overdrijven. De
onderzoekende benadering kan
ondermijnd worden, als er verwachtin-
gen gewekt worden die niet waarge-
maakt worden. Het is mogelijk om op
een andere manier over aspecten van
de wereld te leren dan door directe
ervaring. Eigen onderzoek door kinde-
ren levert geen vanzelfsprekende
waarheden op, als uitkomst van de
verzamelde en ontdekte gegevens. Zo
werkt dat niet. Het sleutelbegrip dat
van belang is voor een gezonde peda-
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gogische aanpak, ook in het gebruik
van primaire en secundaire bronnen, is
bewijskracht (evidentie). Kinderen zoe-
ken in beide gevallen naar bewijs-
kracht voor manieren om de wereld en
hoe die werkt te interpreteren. We
moeten een visie hebben op wat
'bewijskracht' is, hoe je omgaat met
gegevens en deze beoordeelt. Natuur-
onderwijs (maar evengoed geschiede-
nis, e.a. KB) levert daarvoor bepaalde
manieren om dat te doen. Multimedia-
bronnen moeten het 'orakel-syn-
droom' vermijden, het zichzelf toege-
kende gezag om 'vanzelfsprekende
waarheden' te debiteren. Het is wen-
selijk dat informatie vanuit verschillen-
de bronnen en perspectieven gepre-
senteerd wordt, zodat vergelijken en
beoordelen gestimuleerd worden 5).
Leraren moeten kinderen aanmoedi-
gen om net zo kritisch te reflecteren op
media informatie als ze dat (moeten)
doen bij hun praktische onderzoekjes.
Op den duur zullen kinderen een
meta-cognitieve aanpak ontwikkelen,
zoals zo ook doen met studerend
lezen, en zullen ze ontdekken dat CD-
ROMs ook door mensen gemaakt zijn
en dus bepaalde visies en waarden
verkondigen.

Informatie moet door gebruikers
getransformeerd worden

Vanaf het begin dat leraren (begonnen
met) onderwijzen hebben ze waar-
schijnlijk geweten dat het, om een kind
te helpen een moeilijk idee te begrij-
pen, een effectieve strategie is om dat
idee op verschillende manieren en
vanuit verschillende gezichtshoeken te
laten zien. We zijn in een tijdperk
terechtgekomen waarin het opslaan
van kennis in geheugens los van onze
hersenen alledaagse werkelijkheid is.
Het gevaar van informatie die opgesla-
gen is in multimedia, is dat het oproe-
pen en printen van gegevens vervan-
gingsmiddel wordt voor begrip. Lera-
ren moeten ervoor waken dat multime-
dia-bronnen actief en niet passief
gebruikt worden. Informatie, die
behandeld wordt als bewijskracht
moet door de leerlingen in hun eigen
terminologie omgezet worden. In dit
opzicht komt het aan op het expliciet
verwoorden en dat kan het gemakke-

lijkst bereikt worden door sociale inter-
acties in de klas, waarbij kinderen de
ideeën die ze ontdekt hebben presen-
teren en bediscussiëren en verhelde-
ren welke betekenis deze hebben. Het
verzamelen van informatie kan kinde-
ren alleen helpen als het een bijdrage
is aan het beantwoorden van expliciete
en specifieke vragen. Ideeën moeten
persoonlijk verwoord worden en infor-
matie moet getransformeerd worden
(of wiskundig bewerkt worden, als
kwantificeren mogelijk is) om kinderen
in staat te stellen zich deze informatie
eigen te maken. 

Hebben kinderen recht op
multimedia?

Het aantal multimedia-computers in
privé-huishoudens neemt sterk toe.
We zitten midden in een heel belangrij-
ke generatiewisseling, met boeiende
mogelijkheden, welke nog lang niet in
de breedte gerealiseerd zijn in het
basisonderwijs. We moeten niet al te
passief afwachten tot een en ander in
de scholen te realiseren is. Kinderen
hebben recht op toegang tot deze
krachtige hulpbron, maar wel onder de
voorwaarden die in dit artikel geformu-
leerd werden.  

NOTEN
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Jij en ik
Later zul je bij me wonen.
Later zijn we met z'n beiden.
Dat bedenk ik soms, wanneer je
giechelt met de and're meiden.

't is voorlopig nog maar beter
om de zaak geheim te houden,
'k zal je nog maar niet gaan zeggen
dat ik van je ben gaan houden.

Later ga ik reizen maken
heel alleen, naar verre landen,
en daar ga ik mensen redden,
redden met mijn eigen handen.

Iedereen zal in de kranten
van mijn grote daden lezen.
'Waarom zou die mensenredder
zo ontzettend moedig wezen?'

Niemand zal de waarheid weten,
jóu alleen zal ik 't vertellen:
later, als ik zó beroemd ben
dat ik bij je aan durf bellen.

Willem Wilmink



Op zoek naar alternatieven

Velen zijn ontevreden met het gangba-
re schoolsysteem. Leerlingen, leraren
en ouders klagen over een veel te ster-
ke prestatiedruk, onbruikbare leerstof,
een overdreven aandacht voor hoofd-
arbeid ten koste van voelen en licha-
melijkheid, etc. Wij, 'Jenaplan
Initiative Bayern', horen bij deze
ontevredenen.
Als wij bij onze voorstellen voor
vernieuwing van het onderwijs
teruggrijpen op ideeën van
Peter Petersen, dan gebeurt dat
niet uit nostalgische motieven.
Het is de pijnlijke actualiteit van
zijn aanpak, die hem juist voor
onze tijd uiterst waardevol
maakt. Het teruggrijpen op het
Jenaplan van Petersen betekent
voor ons niet dat we blinde
epigonen zijn, maar dat we op
een kritische wijze omgaan met
concrete pedagogische ideeën
en praktijken en zo het oor-
spronkelijke concept voortdu-
rend verder ontwikkelen.
Uitgangspunt daarvoor zijn vijf
twijfels bij de huidige school.

Eerste twijfel: de almacht van het
onderwijs

De grondgedachte van het Jenaplan
luidt: Hoe leren kinderen op een een-
voudige en duurzame manier, zoveel
mogelijk zonder dwang en op een
natuurlijke wijze, passend bij hun kind-

zijn - zoals zij in hun buitenschoolse
leven ook doen - zonder dat zij daar-
toe voortdurend gestimuleerd moeten
worden? Wil je deze vraag op een fun-
damentele manier beantwoorden, dan
moeten de menselijke en materiële
voorwaarden van het leren zo vormge-
geven worden dat kinderen kunnen en
willen presteren zonder druk, dwang
en angst. Uitgangspunt is daarbij de
belangstelling van kinderen in een
gebeurtenis, een zaak. Deze interesse
brengt het van nature mee, maar deze
krijgt in de school onvoldoende aan-
dacht en erkenning. Integendeel: de
school presteert het om de spontane
interesse van het kind en daarmee de
basis voor effectief leren, te boycot-
ten! Een oud en bekend verwijt van de
reformpedagogiek dat de school
(slechts) een leerschool is, zouden wij
niet meer zo formuleren. Veel meer
herinnert dit verwijt ons aan een
school die het leren verhindert, omdat
de wil van kinderen om te leren niet
serieus genomen wordt. De innerlijke
tegenspraak van onze scholen ligt
daarin dat deze interessen van het
kind eerst tegengewerkt wordt door
een overdreven aandacht voor 'de
juist methode', om vervolgens deze
interesse weer te willen herstellen
door methodisch-ontzielde zoge-
naamde 'maatregelen om kinderen te
motiveren'.

Tweede twijfel: de waarde
van de jaarklas

We hadden het over gunstige
omgevingen voor leren en
opvoeding en willen van daaruit
ook kritische vragen stellen bij
het gangbare leerstof-jaarklas-
sensysteem. Dat vormt nu een-
maal de dominerende groepe-
ringsvorm van onze kinderen,
een vorm die voor iedereen
vanzelfsprekend lijkt te zijn.
Maar is dit werkelijk de beste
groeperingsvorm? De jaarklas
heeft naar onze mening de vol-
gende, zwaarwegende, kinde-
ren dikwijls hun leven lang
belastende eigenschappen,
welke door een jaargroep-over-
stijgende groepering uitgeslo-
ten worden:

Oskar Seitz
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JENAPLAN NU - 
WEGWIJZER VOOR EEN
PEDAGOGISCHE SCHOOL

In Duitsland is er een wijd verbreide ontevredenheid met de gangbare scholen.
In verschillende deelstaten, steden en dorpen ontstaan initiatief-groepen die op zoek gaan
naar alternatieven, binnen het openbare onderwijs of, desnoods, erbuiten. Dat geldt ook 
(zelfs) voor Bayern (Beieren), in onderwijs-opzicht een bolwerk van behoudendheid. 
Sinds enkele jaren zijn er contacten tussen Nürnberg - een universitaire docent (Dr. Oskar
Seitz), studenten, leraren en schoolleiders - en de Jenaplan-regio Friesland. Om de twee jaar
komt een groep uit Bayern een week naar Friesland en Groningen. Omgekeerd gaan
Jenaplanners uit Noord-Nederland daar op werkbezoek. In Würzburg ontstond aan de
universiteit ook een dergelijk initiatief (onder leiding van Johannes Menne), waarbij er
contacten waren met Maastricht. In 1994 werd hieruit het 'Jenaplan-Initiative Bayern' geboren,
met Oskar Seitz als voorzitter en Tom de Boer als erevoorzitter. Deze vereniging geeft een
eigen fraai en zeer informatief tijdschrift uit: Kinderleben. Tot de andere activiteiten van deze
initiatiefgroep behoort het organiseren van symposia. Op 16 en 17 november 1996 werd in
Nürnberg het tweede Internationale Jenaplan-Symposion in Bayern gehouden, waarbij ook
aan aantal Nederlanders aanwezig waren. Oskar Seitz hield daar de beginlezing, waarvan we
hieronder de vertaling geven. Als inspiratie en spiegel, ook voor ons. Inmiddels gaat ook de
eerste Jenaplanschool in Bayern van start, in Schönberg, in het Beierse Woud!  



a. De jaarklas biedt te weinig mogelijk-
heden voor 'natuurlijk leren' van de
jongere van de oudere kinderen. Dat
slaat ook op de persoonsontwikkeling
van kinderen en niet alleen voor het
leren in engere zin.
b. Als een kind leert van anderen die
een bepaald iets beter weten of kun-
nen, dan wordt dit helaas toegeschre-
ven aan een gebrek, n.l. een algemeen
onvermogen, onderpresteren, etc. Het
onderscheid kan immers niet aan leef-
tijdsverschillen toegeschreven worden.
c. Zittenblijvers vallen sterk en negatief
op. Dat voelen ze heel goed aan, met
jarenlange negatieve gevolgen.
d. De integratie van nieuwe kinderen in
de groep vindt niet op een natuurlijke
wijze plaats door middel van ervaren,
oudere groepsleden, maar moet door
de leraar meestal kunstmatig tot stand
gebracht worden: via vermanen, drei-
gen, sancties, etc. of door kunstmatig
vormgegeven 'groepswerk', waarin in
weinig tijd groepsprocessen geoefend
moeten worden.
e. Stigmatiseringen als 'het domme
kind' of (wat minstens zo erg is) 'de
wiskundig begaafde' blijven meestal
de hele verplichte schoolperiode (dus
zo'n 12-14 jaar) bestaan. Het 'domme
kind' smaakt niet het voor zijn per-
soonlijkheidsontwikkeling zo belangrij-
ke genot ook de knappere, de helper
te zijn. Van tijd tot tijd krijgt hij te horen
dat hij 'praktisch begaafd' is, geweldig
is in gymnastiek, etc. De 'knappe'
krijgt niet de gelegenheid ook weer
eens te ervaren dat een ander beter is
dan hijzelf, etc.
f. Kinderen die met basisonderwijs
beginnen kunnen niet hun plaats vin-
den in een reeds functionerend
groepsleven, het moet hen ieder jaar
weer moeizaam bijgebracht worden.

Indien het in onze tijd heel erg nodig is
- en het is heel erg nodig - om de voor
het bestaan van onze maatschappij
onmisbare waarden (tolerantie, aan-
dacht voor elkaar, vredelievendheid)
sterker dan voorheen door te geven
aan nieuwe generaties, dan zal dat
alleen lukken via het leven van deze
waarden, in het samenleven met de
anderen. Het lukt niet door inscholing,
oefening en toepassing, deze 'primiti-
vologie' van een onderwijstheorie. Ze

kunnen slechts op een overtuigende
wijze in qua leeftijd gemengde stam-
groep, welke ook in andere opzichten
heterogeen samengesteld is. 

Derde twijfel: de effectiviteit van
lesrooster en leerplan

We weten natuurlijk precies welke
voordelen 'economische' vormen van
leren, zoals voordrachten, hebben.
Bepaalde inhouden, bijvoorbeeld wan-
neer je hoofdletters gebruikt en wan-
neer niet, het samenstellen van een
tabel, e.a. zijn niet of hoofdzakelijk
vanuit de interesse van de leerling zelf-
standig of in de groep te verwerven.
Het 'kernonderwijs' (=blokperiode en
wereldoriëntatie) moet daarom met
strak geleide cursussen aangevuld
worden, waarin vooral basale kennis
en vaardigheden verworden moeten
worden (lezen, schrijven, rekenen). 

Cursus en wereldoriëntatie/blokperio-
de worden in het 'ritmisch weekplan' -
een grof raamwerk binnen Jenaplan-
onderwijs - op een ritmische wijze
geordend. Dit weekplan bevat tevens
de kritiek van Petersen op het verbrok-
kelde lesurenplan ('Fetzenstunden-
plan') van de oude en de huidige
school. Daarin wordt op barbaarse wij-
ze van onderwerp gewisseld, worden
de intensiefste, van grote betrokken-
heid van leerlingen getuigende activi-
teiten onderbroken en wordt tevens
verlangd dat van het ene op het ande-
re moment een specifieke leerinteres-
se van de leerlingen ontvlamt.  
Leerlingen krijgen in het huidige onder-
wijs te zelden gelegenheid om hun
eigen interesse te volgen. Zij voelen
zich ingesponnen binnen een rigide en
pedagogisch bedenkelijk schematis-
me van gedetailleerd uitgewerkte
inhouden, vakken, lesuren (met name
in het voortgezet onderwijs), die bepa-
len wat ze moeten leren. De zoge-
naamde didactiek zorgt ervoor dat het
ook en zelfs 'hoe' van het leren,
'wetenschappelijk' gefundeerd, voor-
geschreven wordt. 
Onze kritiek richt zich niet in het alge-
meen tegen voordrachten houden,
'lesgeven' en leergang, maar tegen de
extreme methodisering en inhoudelijke
insnoering van onderwijs, waardoor

interesse, zelfwerkzaamheid en zelf-
verantwoordelijkheid van de leerling
verhinderd wordt. Deze kritiek is ook
door nieuwe ontwikkelingen in de
'Hauptschule' in Bayern niet achter-
haald.

Voor het natuurlijke samenleven van
de kinderen in klas en school geldt
wezenlijk één stelregel. Petersen
noemt deze de groepswet: "In onze
groepsruimte mag alleen dat gebeu-
ren, wat wij samen willen en wat
garandeert dat allen in dit lokaal in een
ordelijke, harmonieuze en fijne sfeer
met elkaar kunnen samenleven en
samenwerken' (Onderwijspedagogiek,
p. 73). Deze 'wet' kunnen we ervaren,
als we de groepsruimte van een goede
Jenaplanschool betreden en de kinde-
ren daar in actie zien: Er wordt inder-
daad respectvol met elkaar omge-
gaan, de waardering van de ander
drukt zich daarin uit dat vermeden
wordt hem bij het werk te storen,
ongepast gedrag wordt door de
(meestal oudere) medeleerling van
commentaar voorzien, er heerst een
sfeer van intensieve gemeenschappe-
lijke arbeid, van betrokken spel, van
verheven viering, van boeiend ge-
sprek, etc. De omschrijving van Peter-
sen van een goede school als 'Schule
des Schweigens und der Stille' wordt
op deze manier duidelijk.

Vierde twijfel: de school als
bureaucratisch bestuurde instelling

Als kinderen op een natuurlijke wijze
moeten leren, dan betekent dit ook dat
belangrijke personen deel moeten uit-
maken van de schoolgemeenschap. In
het bijzonder de ouders worden door
Jenaplanscholen aangesproken zo
actief mogelijk aan het schoolleven
deel te nemen. Het is bijvoorbeeld
geen uitzondering als ouders complete
cursussen van leraren overnemen: de
moeder van een leerling beheerst het
kantklossen tot in de puntjes; waarom
zou zij haar kennis niet aan geïnteres-
seerde leerlingen mogen doorgeven?
Maar ouders moeten ook extra hulp
kunnen geven aan zwakkere leerlin-
gen, het pauze-toezicht overnemen,
excursies mede-organiseren, mee-
doen in het onderwijs, werkmiddelen 
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Wat blijft? Wat verandert?

'Er zijn een aantal dingen in het Jena-
plan-onderwijs waar ik mee worstel.
Die ritmische afwisselingen zoals
gesprek, spel, werk en viering vind ik
een heel goed punt. Toch voel ik me
daarin ook heel erg opgejaagd, want
er moet zoveel gebeuren in een jaar. Ik

heb het gevoel dat er heel veel ver-
wacht wordt van de basisschool. De
kinderen moeten toch naar een ver-
volgopleiding. Maar het is al heel wat
als ze naar de mavo kunnen, want heel
wat kinderen van mijn school gaan
naar het voortgezet speciaal onder-
wijs'. Aldus een oud-studente van 'De
Eekhorst'. Zij is één van de vijf afgestu-

deerde oud-studenten die ook in het
bezit zijn van het Jenaplan-diploma,
welke groep is geselecteerd om tevens
een interview af te nemen. Eerst heb-
ben zij een schriftelijke enquête inge-
vuld. Het ingevulde enquêteformulier
gaf aanleiding hen te selecteren voor
een mondeling interview.  
Afgestudeerden van PABO 'De Eek-
horst' die de verbijzondering Jenaplan
gevolgd hebben, zijn in het bezit van
het landelijk erkende diploma. Mede
door zo'n soort opleiding op de PABO
kan integratie van het Jenaplan-onder-
wijs in het Nederlandse onderwijs op
gang komen. Dat Jenaplan-diploma
maakt de bezitters ervan bruikbaar op
Jenaplanscholen. 
Toch gaat een deel van deze afgestu-
deerden werken op niet-Jenaplan-
basisscholen of elders in het onder-
wijs. Een mogelijke oorzaak is dat er
soms geen werk in het Jenaplanon-
derwijs is te vinden. Of soms is er wel
werk, maar slechts voor enkele uren
en dat genereert dan onvoldoende
inkomsten. De vraag is hoe deze cate-
gorie afgestudeerden in de praktijk

Frans Vernout
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HOE IS DAT, WEL EEN
JENAPLANDIPLOMA, MAAR
NIET WERKEN OP EEN
JENAPLANSCHOOL?

Vier jaar lang zetten studenten van Hogeschool Drenthe/PABO 'De Eekhorst'
in Assen zich in om het predikaat 'Jenaplanverbijzondering' op hun diploma te
krijgen. De meeste beginnende leerkrachten staan vierkant achter de
Jenaplan-ideeën, maar wat blijft daar van over als ze in de praktijk belanden?
En wat als ze gaan werken op een niet-Jenaplan-basisschool? Oud-docent
van 'De Eekhorst' Frans Vernout dook in deze vragen in het kader van zijn
doctoraalscriptie Onderwijskunde. Jenaplanidealen moeten nogal eens wijken
voor meer pragmatische opvattingen, zo ondervond hij. 

maken, de schooltuin mee vormgeven
en onderhouden, schoolvieringen
mee-plannen en uitvoeren. Dit alles
kan aan Jenaplanscholen daadwerke-
lijk beleefd worden! Het wederzijdse
vertrouwen groeit, conflicten nemen
af, een gemeenschappelijk groepsge-
voel ontstaat.
Leef- en werkgemeenschap zijn, in
plaats van puur bureaucratische instel-
ling, dat betekent ook intensieve com-
municatie en samenwerking tussen
leraren: professioneel en menselijk, in
teamvergaderingen, besprekingen in
de middag in tijdens weekends.

Vijfde twijfel: prestatiecultus

Onze school is in de eerste plaats
prestatieschool. Wij willen deze verder
ontwikkelen tot een levensschool.
'Prestatie', met alle negatieve begelei-
dingsverschijnselen daarvan (negatief
zelfbeeld, discriminatie, terreur door

ouders, faalangst, etc.) beheerst het
schoolleven en hindert het ontstaan
van een pedagogische sfeer. Als men-
sen gelijkwaardig en op een stimule-
rende manier samenleven, waarbij de
ieder anderen niet beoordeelt naar zijn
zwakke kanten, tekorten niet bespot
worden maar uitnodiging zijn tot hulp
geven, men zich inspant vanwege de
zaak zelf en niet vanwege een belo-
ning, in zo'n klimaat is het gebruikelijke
cijfers geven storend. Wat beleven wij
niet aan gesjoemel en bedriegerij van-
wege die (vervloekte) cijfers! Hoe kan
morele opvoeding hier enig succes
hebben? Een 'vergiftiging' van de rela-
tie kind-leraar, vaak ook van de leraren
onderling, is het doorgaans vanzelf-
sprekende gevolg van het systeem van
cijfers geven.
Wij willen een prestatiecultuur in plaats
van een prestatiecultus, waarbij (in het
laatste geval) het goede cijfer tot afgod
wordt, het onderwijs tot afgodendienst

verwordt, persoon en gemeenschap
zich onderwerpen aan de eisen van
een prestatiefetisj, die de zelfwaarde-
ring bepaalt en waarbij alle bekende
negatieve vormen van concurrentie
waar te nemen zijn.

Verhoudingen in onze scholen tot
stand te brengen, waarin de kinderen
graag leren en zich als waardevolle
mensen en medemensen ervaren, een
stimulerend samenleven, dat moet
onze opgave zijn. Jenaplan-pedago-
giek is de stille pedagogiek, die niet
met schitterende projecten pronkt, met
certificaten zwaait. Zij voltrekt zich
allereerst in de harten van de onder-
wijsgevenden zelf. Daartoe hebben wij
een pedagogische school nodig, waar-
in alles om de mensen draait. Laten wij
beginnen zo'n school te bouwen.     

vertaling: Kees Both



functioneert. Tijdens de opleiding tot
leraar basisonderwijs hebben zij, zoals
mag worden aangenomen, bewust
gekozen voor het Jenaplanonderwijs.
Hun pedagogisch-didactische opvat-
tingen bij het afstuderen komen over-
een met de Basisprincipes Jenaplan
(1). 
Wat gebeurt er nu met de opvattingen
over de Basisprincipes wanneer deze
afgestudeerden komen te werken op
niet-Jenaplan-(basis-)scholen? Veran-
deren die opvattingen dan? Worden
die opvattingen gehandhaafd ook al
verschilt de praktijk zeer van wat in
een Jenaplanschool min of meer
gebruikelijk is? Veranderen die opvat-
tingen soms onder invloed van prak-
tijkomstandigheden die afwijken van
een Jenaplansituatie? Of juist niet?
Het antwoord op deze en dergelijke
vragen vindt men op 'De Eekhorst'
belangrijk. Het opleidingsbeleid kan
verbeterd worden door gebruik te
maken van de resultaten van onder-
zoek naar wat afgestudeerden ervan
vinden. Bij colleges en in de nazorg
kan worden gerelateerd aan de con-
clusies uit zo'n onderzoek. Mogelijk
reikt één en ander nog veel verder. Het
Jenaplanonderwijs kan namelijk ook
worden opgevat als één van de con-
cretiseringen van wat in de Wet op het
Basisonderwijs bedoeld is als basis-
school (2). 

De Eekhorstfilosofie

We moeten een Jenaplan-basisschool
beschouwen als één van de varianten
binnen het geheel van het basisonder-
wijs. De basisschool is eigenlijk een
verrijkte vorm van intensief leren. Vol-
gens Peter Petersen kan dat leren
optimaal worden gerealiseerd als de
school functioneert als een leef- en
werkgemeenschap (3). In zo'n
gemeenschap vinden basisactiviteiten
plaats. Dat zijn als het ware rijke leef-
activiteiten. Activiteiten die op een
natuurlijke manier bij het leven horen
zoals gesprek, spel, werk en viering.
Een rijke menselijke samenleving die
(als het goed is) in de school is gecon-
centreerd, moeten we op een zo hoog
mogelijk niveau brengen. Dat hoge
niveau is noodzakelijk, omdat die con-
centratie een enorme leer- en ontwik-

kelingspotentie in zich heeft. Tegelij-
kertijd maakt dat het leven zinvol vol-
gens de Jenaplanfilosofie. Met andere
woorden, men leeft niet voor later in de
Jenaplan-(basis)-school, men leeft nu.
Maar omdat men nog kind is, leert dat
kind ook veel voor later. De kern van
de Eekhorstfilosofie nu is analoog hier-
aan: de student studeert voor een
prachtig beroep dat hij of zij later gaat
uitoefenen. Tijdens de opleiding moet
men vier fijne jaren hebben, buitenge-
woon interessante jaren. Er is sprake
van een soort tweeslag: de student zit
in een ontwikkelingsproces en leert
tegelijkertijd daarmee ook vaardighe-
den die zij of hij nodig heeft om ade-
quaat onderwijs te kunnen geven.
Maar die tweeslag behoort niet tot de
basisfilosofie van het basisonderwijs.
De Wet op het Basisonderwijs is een
raamwet, die alleen de minimale con-
dities aangeeft. Daarom kan het basis-
onderwijs ook verschillende visies op
de school omvatten. Vele toepassin-
gen staan dus nog open, zodat het
Nederlandse onderwijsveld toch pluri-
form kan zijn en blijven.  

Leefgemeenschap

Het Jenaplan-onderwijs geeft een
invulling aan basisonderwijs, met iets
extra's. Basisactiviteiten met een 
leefgemeenschapskarakter worden
immers niet in de wet beschreven.
Opleiden voor een basisschoolcon-
cept als het Jenaplanonderwijs zou
dan ook kunnen leiden tot innovatie
van het vigerende basisonderwijs. 
Dit onderzoek naar ervaringen van ex-
Jenaplanstudenten tracht de vraag te
beantwoorden wat er nu gebeurt met
de pedagogisch-didactische opvattin-
gen van afgestudeerden van PABO
'De Eekhorst' die ook het Jenaplandi-
ploma bezitten, maar toch in niet-
Jenaplanscholen komen te werken.
Concreet zijn daartoe twee onder-
zoeksvragen geformuleerd:
Vraag 1. Heeft deze categorie afgestu-
deerden haar pedagogisch-didacti-
sche opvattingen, nu zij in de praktijk
werkzaam is, gehandhaafd?
Vraag 2. Vindt deze categorie afgestu-
deerden zèlf dat het onderwijs dat zij
verzorgt gekenmerkt kan worden als
Jenaplanonderwijs?

Om de eerste vraag te kunnen beant-
woorden is een schriftelijke enquête
verstuurd. Voor het opstellen van de
enquêtevragen is gebruik gemaakt van
de Basisprincipes Jenaplan (1). Deze
basisprincipes vormen een door de
Nederlandse Jenaplanvereniging gele-
gitimeerde operationalisering van de
pedagogisch-didactische opvattingen
van afgestudeerden met het Jenaplan-
diploma.
Daarom is het legitiem om vragen uit
de enquête te baseren op de basis-
principes. Die basisprincipes staan in
de opleiding ook zeer centraal.
Achttien afgestudeerden uit vier afstu-
deerjaren, die ook in het bezit zijn van
het Jenaplandiploma maar niet werken
op een Jenaplanschool kregen de vra-
genlijst voorgelegd. Uiteindelijk stuur-
den twaalf daarvan de enquête inge-
vuld retour. Uit de analyse blijkt dat
vragen over opvattingen meestal con-
form de basisprincipes worden inge-
vuld. Bij vragen die gaan over de huidi-
ge praktijk blijkt veel minder overeen-
stemming met die principes. Volgens
de ingevulde vragenlijsten wijkt die
praktijk nogal af van wat met die
opvattingen eigenlijk gerealiseerd zou
moeten worden. Anders gezegd:
respondenten realiseren van de Jena-
planopvattingen waar zij achter zeg-
gen te staan, over het algemeen
onvoldoende in hun praktijk, wat uiter-
aard geen verbazing wekt.

Vaste baan

In de tweede fase van het onderzoek
is nagegaan in hoeverre deze catego-
rie afgestudeerden zèlf vindt, dat het
onderwijs dat zij geeft op Jenaplanon-
derwijs lijkt. Uiteindelijk zijn vijf respon-
denten geselecteerd en bezocht voor
een mondeling interview. Uit de ver-
schillende interviews blijkt, dat nie-
mand na het afstuderen meteen uit-
zicht op een vaste baan had. Perioden
van vrijwillig werk en werken in deeltijd
gingen eraan vooraf. Opvallend is ook
dat geen van de ondervraagden een
doorsnee schoolsituatie getroffen
heeft. Als je een klas met vluchtelin-
genkinderen hebt (zoals in twee geval-
len), of je staat voor een klas met veel
kinderen uit achterstandssituaties, dan
kun je eerder spreken van een ortho-
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pedagogische situatie (4), dan van een
pedagogische situatie. Zoals één van
de respondenten opmerkt: 'Ik heb wel
het idee, dat veel mensen een hele-
boel dingen tegenkomen die zo'n
school erg overbelasten. Of je hebt
verschrikkelijk grote groepen, zodat je
sec genomen al niet zoveel minuten
tijd per kind hebt. Of je hebt, zoals bij
mij op school, veel te maken met kin-
deren met gedragsproblemen, die let-
terlijk door hun ouders bij het politie-
bureau zijn afgeleverd met nou, bekijk
het maar. Er is, als het al bestaat, bijna
geen gewoon kind tussen'. De hier
geschetste werkomstandigheden kun-
nen moeilijk als 'doorsnee' worden
aangemerkt. De oud-studenten geven
allen aan dat zij veel belangrijke aspec-
ten van hun beroepshabitus aan hun
opleiding hebben ontleend. Vooral de
adequate omgang met kinderen in
onderwijs-leersituaties wordt hier als
voorbeeld genoemd. De opleiding
heeft ook gezorgd voor een belangrijk
stuk persoonlijke ontwikkeling. De
Jenaplanverbijzondering wordt als
waardevol gezien door de bredere kijk
op onderwijs die je door die opleiding
krijgt aangereikt. Ook stimuleert de
opleiding je om vooral het sociale
samenleven in de groep tot z'n recht
te laten komen, menen de geïnter-
viewden. Vooral de waarde en de
mogelijkheden van de kringopstelling
heeft men zo leren inzien. Er wordt
echter ook opgemerkt dat de praktijk
wel eens anders uitpakt. Minder waar-
devol wordt de verbijzondering dan
ook gezien als er geen heterogene
groepen gemaakt kunnen worden en
de onderwijsleersituatie niet 'redelijk
normaal' is. De geïnterviewden zien
het niet als een absolute noodzaak te
moeten solliciteren naar een Jenaplan-
school. Van dat solliciteren is dan ook
maar in een enkel geval sprake
geweest. Meestal diende zich gewoon
een (andere) baan aan. Alle geïnter-
viewden zeggen dat ze na het afstude-
ren in hoofdlijnen achter de basisprin-
cipes stonden. Daarmee lijkt het uit-
gangspunt van het onderzoek niet te
worden weersproken. De pedago-
gisch-didactische opvattingen van
studenten van PABO 'De Eekhorst'
komen bij het afstuderen ongeveer
overeen met de basisprincipes Jena-

plan. Het aanvankelijk enthousiasme
van de huidige leerkrachten is na enige
jaren ervaring toch wel wat getem-
perd. Vooral de basisprincipes die
gaan over het functioneren van de
school zijn te idealistisch gesteld vin-
den ze. In de (harde) praktijk kun je
daar vaak maar weinig mee uit de voe-
ten. Toch bestaat wel de intentie om
de basisprincipes toe te passen, maar
de onderwijsleersituatie kan van jaar
tot jaar heel verschillend zijn. In de hui-
dige werksituatie doet de één vooral
veel met kringopstellingen, een ander
individualiseert en differentieert meer.
Weer een ander is voornamelijk bezig
met het bieden van structuur (veilig-
heid) aan een groep allochtone kinde-
ren. Eén respondent probeert voorlo-
pig zoveel mogelijk van de principes
alleen in de eigen groep te realiseren,
omdat volgens haar de rest van de
school nog niet zo aan vernieuwing
toe is. De vraag of door praktijkervarin-
gen nu andere opvattingen verkregen
zijn over het geven van onderwijs
wordt in het algemeen bevestigend
beantwoord. Eén der respondenten
merkt op dat ze in vijf jaar praktijkerva-
ring diverse malen 'haar kop gestoten'
heeft. Ze vindt zich niet meer zo veran-
deringsgezind als vlak na het afstude-
ren. Ze zegt: 'De stamgroep kan juist
voor de huidige (egoïstische) samenle-
ving een belangrijk tegenwicht bieden.
Maar als de niveauverschillen veel te
groot zijn en de leeftijden in een klas
vol vluchtelingenkinderen te veel uit-
eenlopen, kun je helaas geen stam-
groep vormen'. Een andere respon-
dent is wat terughoudender geworden
in haar aanvankelijk enthousiasme
voor ouderparticipatie. Zij zegt: 'Ik
vond het altijd een heel mooi streven
om ouders in de school te hebben.
Maar ik heb ook wel gemerkt dat din-
gen zich met elkaar gaan vervlechten
en dat je heel erg op je huid gezeten
wordt. Bovendien heb je soms met
een groep ouders te maken die hele-
maal niet betrokken zijn. Ook zijn er
ouders die zich wel betrokken voelen
bij school, maar dan gaat het vooral
om het organiseren van Sinterklaas-
feesten, dat je te eten krijgt en een
groot cadeau, dat soort zaken. Ik denk
dat je als team wel heel goed moet
weten waar je voor staat en in hoever-

re je ouders laat komen. En dat je ze
niet alleen maar moet gebruiken voor
de leuke dingen of zo. Zo'n coöpera-
tieve organisatie als de school midden
in de maatschappij vind ik eigenlijk niet
reëel'. De geïnterviewden vinden zon-
der uitzondering hun opleiding aan 'De
Eekhorst' waardevol, al legt eenieder
natuurlijk haar eigen accenten.

Conclusies

Uit de interviews blijkt dat de intentie
om Jenaplanonderwijs te geven bij de
geïnterviewden ook in moeilijke
omstandigheden overeind blijft. Die
intentie is na de opleiding blijkbaar een
stabiele attitude (5) geworden: er moet
heel wat gebeuren wil men die opvat-
tingen loslaten. Na enige jaren ervaring
wordt echter op het haalbare gemikt.
Er sluipt langzamerhand een pragmati-
sche instelling over het geven van
onderwijs binnen de door de opleiding
aangereikte ideeën over hoe het lesge-
ven in ideale omstandigheden kan
plaatsvinden. Men heeft maar al te
goed ervaren dat de praktijk bijzonder
weerbarstig kan zijn. Idealen blijven
weliswaar nastrevenswaardig, maar
zijn nogal eens onbereikbaar.
Afgestudeerden van 'De Eekhorst' blij-
ven na de opleiding grotendeels hun
pedagogisch-didactische opvattingen
koesteren, maar in de onderwijsprak-
tijk van alle dag gaat men daar over-
wegend pragmatisch mee om - men
zet eigenlijk de tering naar de nering.
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TOM
Hoi, pake!

De eerste tekenen deden zich een jaar of vijf geleden voor.
Ik passeerde argeloos een zandtafel in een voor mij onbe-
kende school. De kleuter die daar stond te knoeien keek
even op van zijn ervaringsgerichte bezigheid en zei, voor
ieder duidelijk waarneembaar:
- Hoi pake!
Mijn veerkrachtige tred stokte. Ik draaide me om naar de
spreker, maar deze had verder geen enkele belangstelling
voor mij en nog minder voor wat hij bij mij had aangericht.
Ik keek om me heen: was het mogelijk een flinke mep uit te
delen? Dat was niet het geval. Te veel volk op de beentjes.
Het enige wat mij restte was net te doen of er niets aan de
hand was.
En nu is het dan zover: ik ben pake. Op het moment zelf
had ik nog niets door. We stonden met het shanty-koor te
zingen op de kleinveemarkt van Oostermeer. Toen werd
Anne geboren en die schoof mij, met een bibberende
kreet, zomaar een generatie op. 

- Hoi pake!
Natuurlijk was het niet helemaal onverwacht. Daar was
een dochter met een dikke buik, waar op een gegeven
moment iets in ging bewegen. Er was plotseling een echo
als uit een uithoek van het heelal: een foto waarop de con-
touren van een wezen waren te ontdekken. Er was een
babykamer waar een gestaag groeiende horde knuffel-
beesten zwijgend op iets zat te wachten. En we hadden 
's nachts de telefoon naast het bed. Er was onmiskenbaar
iets op til. Maar ik dacht steeds: Ik moet het nog maar
zien! 
Mijn vrouw heeft zich beter voorbereid dan ik. Zij weet zich
dingen te herinneren van vijfentwintig jaar en meer terug,
waar ik geen flauwe notie meer van heb. Hebben wij die
tijd dan zo verschillend doorgebracht, hebben wij wel het-
zelfde meegemaakt? Ze helpt mijn geheugen op de been.
Zij doet mij voor hoe het ook al weer moet. En ziedaar: ook
mijn twee armen weten het nog: als vanzelf nemen ze de
juiste houding aan als mij het kind wordt aangereikt.
- Ze kan al lachen! roept de moederdochter. - Anders lacht
ze altijd zomaar! Toedeloe...!
- Laat maar, zeg ik. - Lachen kunnen we nog genoeg...
Er moet eerst een reden zijn. We moeten dit samen even
verwerken.
Peinzend kijkt Anne mij aan.
- Hoi pake!         
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Over auto's over steden en historie
of zal ik zingen over liefde

Over vele vreemde dingen
over de gewone
of zal ik zingen over de liefde

Over bloemen over water
over mooie dingen of wat droevig is 
of zal ik zingen over de liefde

Over tabak en vriendschap
over geur en wijn
over schepen zeilen meeuwen
over ellende
over de ouderdom over de jeugd
of zal ik over de liefde zingen

Jan Hanlo



RECENSIES

BUITENSPEL IN
HET ZONNETJE
De ontwikkelingswaarde
van buitenspel voor jonge
kinderen.
Bij het CPS werd een boek uitgegeven
dat eigenlijk op elke school thuishoort.
Het is een vrij volledig werk over de
plaats en de waarde van het buiten-
spel in de onderbouw van de school.
In een kleine 350 bladzijden worden de
volgende thema's behandeld:
- het belang van buitenspel voor

kleuters;
- de kleuter in ontwikkeling;
- ruimten en materialen;
- sociale aspecten;
- rol van de groepsleidster;
- buitenspel en de 'vakken';
- buitenspel in breder verband.
Met dit boek als ruggensteun en uit-
gangspunt zou ook de Jenaplanschool
nog eens het belang van spel een
accent kunnen geven. Er moet dan
nog het een en ander aan worden toe-
gevoegd. Want, en dat staat ook op
de kaft: hier gaat het om de onder-
bouw, de groepen 1 en 2. Zoals op
veel terreinen is hier ook weer duidelijk
dat er doorgaans een cultuuromslag
plaatsvindt tussen onder- en midden-
bouw: 
- in groep 1 en 2 spelen de kinderen

gemiddeld 21% van de schooltijd
buiten;

- in groep 3 is dat plotseling nog maar
6%.

Is dat een bewuste strategie? Zit daar
een diepe gedachte achter? Vinden
we misschien dat buitenspelen ten
aanzien van het leren 'verloren tijd' is?
Of speelt ook het feit een rol dat veel
kinderen als ze kleuter-af zijn zich aan-
melden bij een sport. Het zou kunnen.
Een overdenking waard.
Al lezend in dit boek denk ik steeds
weer: die lijn zou je door moeten trek-
ken. Zeker naar de middenbouw. Er
zou op elke (Jenaplan)school een spel-
coördinator moeten komen die het
belang van de kinderen op dit punt in

de gaten houdt. Zodat alle varianten
van binnen- en buitenspel door de
hele school vanaf het strategisch
beleid tot en met de verschillende cur-
ricula tot hun recht komen. 
Van harte en met nadruk aanbevolen!

Besproken werd:

Buitenspel in het zonnetje, Caminada, drs.

G., en  Leenders, drs. Y., (e.a.), CPS Amers-

foort, (1996), ISBN 90 6508 332 4. Gebon-

den. Prijs ƒ 59.-

WISKUNDE-
AVONTUREN MET
JONGE KINDEREN
De wiskundige
ontwikkeling in het
onderwijs aan jonge
kinderen.

Het eerste wat opvalt aan dit boek
(gebonden, kloek formaat: 410 blz.) is
dat er veel illustraties (foto's) in staan
waar kinderen op voorkomen. En die
kinderen zijn met iets bezig: met blok-
ken, mozaïek, water, noem maar op.
Je ziet weinig werkbladen. En ik mis ze
niet. Laat ik dat er bij zeggen. 
Nòg een vrolijke ontdekking: er wordt
niet noodzakelijk uitgegaan van een
methodiek die zich langs een eendi-
mensionale lijn ontwikkelt. Nee, Joost
Klep (één van de auteurs) stelt dat we
de wiskunde-onderdelen ook heel
goed in een vlak kunnen projecteren,
zodat je min of meer willekeurig van

het ene thema naar het andere kunt
overspringen. Niet de methode be-
paalt dan in eerste instantie de volgor-
de, maar de inbreng van de kinderen
of de tijd van het jaar. Er zit wiskunde
in de weg van school naar huis, in
geboortekaartjes, in het maken van
lampions of vliegers. 
Uiteraard zijn er ook leerlijnen als tellen
en ordenen. En vaste thema's als
meten en tijd- en ruimteoriëntatie.
Maar daaromheen en daartussendoor
speelt de 'wereldoriënterende wiskun-
de' een heel belangrijke rol. En deze
wiskunde heeft, het kan niet anders,
ook invloed op de inhoud. 
Op de meeste foto's zijn meerdere kin-
deren te zien, soms met een juf of
meester er bij. Er wordt gepraat, over-
legd, geredeneerd. Er worden vragen
gesteld: hoe zit het nou precies? Hoe
kunnen we dit het beste onderzoe-
ken? Kunnen we dit ook tekenen? Taal
is belangrijk. Er wordt een specifieke
wiskunde-taal ontwikkeld. Dan weet je
waar we het over hebben.
Het boek is geschreven voor de
onderbouw (groepen 1 en 2) maar, als
het serieus wordt genomen, zal het
van invloed zijn op de rest van de
school. Vooral scholen die hun wis-
kundeonderwijs meer willen integreren
in de wo, en ik weet dat die er onder
Jenaplanscholen zijn, kunnen hiermee
met behulp van dit boek een veilige
start maken. 

Besproken werd:

Wiskunde-avonturen met jonge kinderen,

Baltussen M., Klep J., Leenders Y., CPS

Amersfoort, 1997, ISBN 90 6508 359 6.

Prijs ƒ 65.-

Tom de Boer
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In Beweging

Dit blad verschijnt twee keer per jaar
en ik heb het aprilnummer 1997 voor
me liggen (8e jaargang nr.2).
Freinetonderwijs is 'traditioneel ver-
nieuwingonderwijs'. Maar hoezo 'tra-
ditioneel'? Het is modérn onderwijs,
uiteraard met een rijk verleden. Niet
dogmatisch, maar 'in beweging'.
In het openingartikel (van dit thema-
nummer over onderwijsvernieuwing)
wordt gepleit voor de betiteling
'Moderne School' (naar het boek van
Freinet 'L'École moderne francaise') in
plaats van 'Traditionele vernieuwings-
school'.
Bij Freinetonderwijs gaat 't er niet om
of iets wel of niet 'Freinet' is, maar of
een bepaalde aanpak bijdraagt tot de
realisatie van de uitgangspunten.
Ik lees: 'Allereerst is de school er
natuurlijk voor de kinderen'. En kinde-
ren hebben rechten(!), bijvoorbeeld:
het recht op initiatieven en vergissin-
gen, het recht op plezier, het recht op
wederzijdse hulp en solidariteit, enzo-
voort.
De vraag die ouders zich voortdurend
zouden moeten stellen, is: 'komt dit
onderwijs tegemoet aan de rechten
van onze kinderen'?
Tot slot twee interessante voorbeelden
van werkmiddelen die je in zo'n
Moderne School kunt tegenkomen:
- de drukpers én de computer. Geluk-
kig: de drukpers blijft in 'de school met
de drukpers'. De computer komt er bij,
'overigens niet om mee te doen met
een hype', maar o.a. om de docent vrij
te spelen voor zijn 'kerntaak'.
- het omgevingsatelier, waarbij kinde-
ren voortdurend worden uitgenodigd
om hun ervaringen vorm te geven (ten-
toonstellingstafels door de hele
school, onderzoekjes uitvoeren, resul-
taten presenteren, enz.)

'Een aantal Freinetscholen wil in het
komend schooljaar dit concept gaan
concretiseren in het kader van een
NME-project.'
We blijven graag op de hoogte !

In 'De culturele dimensie van de Frei-
net-pedagogie' vraagt de schrijver (of
eigenlijk 'spreker') zich af: wát moet
een kind leren en welke leraar past
daar het beste bij?
Het betreft hier een voordracht die
Rouke Broersma op 11 maart j.l. heeft
gehouden op een symposium over
'Vernieuwen uit traditie' op de PABO

'de Eekhorst' in Assen.
Hij begint met een onderscheid te
maken tussen informatie en kennis:
kennis is meer dan de informatie die
via steeds meer computers in de
school tot onze kinderen komt. Terwijl
het onderscheid tussen 'kennen' en
'kunnen' juist weer een vervelende
erfenis is uit de 19e eeuw, waartegen
de 'Nieuwe Pedagogen' begin deze
eeuw in opstand kwamen. Waaronder
Dewey: 'learning by doing' .
Freinet-'technieken' als de drukpers,
het lokaal als werkplaats, klassenver-
gaderingen, ervaringsgericht leren e.d.
proberen het onderscheid tussen
hoofd- en handenarbeid ongedaan te
maken: kennen = kunnen, aldus
Broersma. Alleen zo kunnen kinderen
zich uiteindelijk belangrijke 'levens-
technieken' eigen maken. Echter, de
betekenis van de leraar wordt hierbij
vaak onderschat, zo waarschuwt hij
ons: 'Wie opent de deur tot de werke-
lijkheid, tot de cultuur, de beschaving,
de werken van kunstenaars en schrij-
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BLADEREND.....
in tijdschriften van
vernieuwingsbewegingen

Vorige keer stonden in deze rubriek 'Montessori Mededelingen' en 'Kleuters en ik' centraal;
nu is het de beurt aan 'Vrije Opvoedkunst' (van de vereniging voor Vrije Opvoedkunst) en
allereerst 'In Beweging', het tijdschrift van de Freinetbeweging.



vers? Toch niemand anders dan de
leraar.'
En: 'Wat voor leraar willen we: de pro-
fessionele onderwijsmanager of toch
maar liever de ambachtelijke leer-
meester met, als het kan, ook nog enig
charisma?'
Een aanrader, dit artikel.

Vrije Opvoedkunst

En dan nu: 'Vrije Opvoedkunst', jaar-
gang 60 (!), nr.5, juni '97.
Ik lees in dit (ik mag wel zeggen zeer
afwisselende) nummer artikelen over:
Seksualiteit en kinderen,
waarin gewezen wordt op de gevaren
van deze 'door sex geobsedeerde
maatschappij': 'Je kunt bijna niet meer
met een gerust hart in een bushokje
staan'. De schrijver wil graag zijn kin-
deren beschermen tegen dergelijke
slechte invloeden van buitenaf: 'Ik
houd erg van het (Vrije School-) uit-
gangspunt dat de beste voorbereiding
die je een kind kunt bieden is, het de
gelegenheid geven om zichzelf, binnen
een beschermend kader te ontwikke-
len...'. Maar helaas, zo besluit hij het
artikel (getiteld 'Vragen, vragen'), 't
blijft voor een groot deel toch bidden
en hopen dat je kinderen niets over-
komt: je kunt je kinderen niet verbie-
den op straat te spelen.

Voorlezen aan overledenen,
een interview met de schrijfster van het
boek: 'Ik hielp mijn gestorven zoon'.
Nadat haar zoon zelfmoord had
gepleegd, ging zij hem voorlezen uit 't
werk van Rudolf Steiner, zeven jaar
lang. Hierdoor veranderde haar relatie
met haar gestorven zoon en zijzelf
ook: 'Zonder hem was ik nooit zo ver
gekomen in één leven; ik denk dat ik er
wel zes voor nodig had gehad'.
De hoofdredacteur, W.F. Veltman,
schrijft: 'Doré Deverells boek mag de
sceptische lezer wellicht enige twijfels
geven, omdat het lijkt alsof  hier het
onbekende van de wereld na de dood
wat gemakkelijk als toegankelijk wordt
beschreven. Dit is echter niet het
geval. De aanwijzingen die Rudolf Stei-
ner geeft voor een contact met de
gestorvenen zijn veel te weinig bekend
en daardoor ook te weinig toegepast.
(...)'.

Internet, wat is dat ?
Het eerste uit een serie artikelen. Nog
maar een citaat: 'Via Internet kan het
internationale Vrije Schoolnetwerk (cir-
ca zevenhonderd scholen over de
gehele wereld) eenvoudig en goed-
koop met elkaar communiceren. Tot
welke mogelijkheden dit leidt voor het
onderwijs zelf, zal ik in het volgende
artikel belichten.'

De ziekte van Lyme:
'Het best kan men de teek verdoven
door een gaasje met alcohol of ether.
Mijn persoonlijke ervaring is dat het
met ether het beste gaat'.

Verder nog stukjes over Vrije Scholen
in Zuid- Afrika, handig aanleren van
staartdelingen, kinderboekbesprekin-
gen, 'hoe maak je een komeet', enzo-
voort.

O ja, er zijn ook ingezonden brieven !
(maar liefst drie; waarom krijgt Men-
senkinderen vrijwel nooit ingezonden
brieven, zelfs niet na zo'n onzinnig arti-
kel over professor Perbölist...??)
Eén van de brieven gaat over de
(naweeën van de) rel die ontstond
n.a.v. een zinnetje in een schoolschrift-
je van een Vrije Schoolleerlinge te
Zutphen: er zijn toen aantijgingen
gedaan als zou er een relatie bestaan
tussen antroposofie en nazisme. De
storm is nog niet uitgewoed, zo blijkt
uit de levendige briefwisseling ...

WAAR VERKRIJGBAAR?
Secr.: Freinetbeweging te Valthe, 
tel. en fax 0591-51 43 82.
Secr.: Vereniging voor Vrije Opvoed-
kunst te Den Haag, tel. 070-324 63 07,
fax 070-324 14 61
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