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‘Spiritualiteit’ is natuurlijk voor mensen, maar in onze
westerse cultuur
wordt dit vaak naar
de marge gedrukt.
Om het op het
spoor te komen is
het goed om er bij kinderen naar op
zoek te gaan. Een verslag van een onderzoek naar de spiritualiteit van kinderen, uitmondend in een omschrijving
van spiritualiteit als ‘relationeel bewustzijn’. De school kan er veel aan doen
om dit bewustzijn wakker te houden en
verder te ontwikkelen en niet de laten
verkommeren en daarvoor worden
ideeën aangedragen.

17
“DE SCHOOL”
Han de Kok

Het kwaliteitscriterium van ‘zin-zoekend
onderwijs’ dat voor Jenaplanscholen
geldt, zou eigenlijk voor alle scholen
moeten gelden. In alle scholen moet
‘levensbeschouwelijke vorming’ als vormingsgebied gericht aandacht krijgen.
Alleen zo kan recht gedaan worden aan
het hele kind en de hele werkelijkheid.
De manier waarop is wezenlijk: alleen
kennis nemen van is onvoldoende, er
moet sprake zijn van ontmoeting. In het
verlengde hiervan is het wenselijk dat
het openbaar onderwijs ‘’verbijzonderd’’ wordt en dat er een nationaal
stelsel van bijzondere scholen komt.
Aan dit alles moet een brede opvatting
over de ‘’vorming’’ van kinderen ten
grondslag liggen, die in elke school
weer op een andere wijze vormgegeven
zal worden.
Uitdagende stellingen van een hoogleraar die zich dagelijks bezig houdt met
de relatie tussen opvoeding en onderwijs enerzijds en levensbeschouwing
anderzijds.

De school voor asielzoekers in Stevensbeek, onderdeel van de Jenaplanscholen in Boxmeer, werd al eerder
geportretteerd in Mensen-kinderen.
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ‘De School’ wordt een actueel portret getekend van een wel heel
bijzondere Jenaplanschool.

Kees Both
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20
OVER DE ACTIE "EEN STREEP
DOOR DE EINDTOETS"
Ad Boes

Wat zijn de doelen van de actie tegen
de eindtoets die eind januari van dit jaar
startte en wanneer zijn deze bereikt?
Een terug- en vooruitblik: waar ging het
om en wat staat ons nog te doen? Er
wordt ook geprobeerd enkele misverstanden weg te nemen. Want de actie
gaat door, vervolgstappen zijn gepland.

22
AAN EEN VERFRISSENDE
SCHRIJFMETHODE TOE?
Dick Schermer (eindred.)

Hoe kan vormgegeven worden aan eigentijds schrijfonderwijs, op een flexibele wijze, met kans op goede resultaten?
Novoskript probeert dit. Deze methode
wordt voorgesteld en ervaringen uit
twee Jenaplanscholen worden gepresenteerd.

26
STUDENTENCONFERENTIE 2002
Kirsja Oudshoorn

Elk jaar komen de pabo-studenten die
studeren voor het Jenaplandiploma bijeen voor een landelijke studiedag, dit
jaar in Leiden. Over uitwisselen van ervaringen van studenten uit verschillende
pabo’s, een lezing van Ad Boes en een
heuse eigen Leidse ‘Rozentuin’.

In mijn vorige redactioneel werd er ruim aandacht besteed aan de actie
‘Een streep door de eindtoets’. In dit nummer geeft Ad Boes een tussentijdse beschouwing, want de actie gaat door, gericht op dezelfde
doelen, maar met andere middelen. Zie daarover de gekleurde pagina’s
in dit nummer.
Zelf wil ik erop terugkomen, door een relatie te leggen met een van de
kwaliteitskenmerken van Jenaplanonderwijs: ‘een Jenaplanschool is een
kritische school’, oftewel: er wordt kritisch nagedacht over ontwikkelingen in maatschappij en cultuur. In de jaren ’70 stelde Albert Balt – toen
werkzaam op de Prinses Marijkeschool in Geldermalsen – voor om aan
het rijtje van basisactiviteiten, gesprek – spel – werk – viering, een toe te
voegen, namelijk die van het verzet. In diezelfde tijd werd ook het boek
‘Lof der onaangepastheid’ druk gelezen. Het past allemaal in de geest
van die tijd, maar het heeft mijns inziens ook te maken met de geest van
het Nederlandse Jenaplanconcept als zodanig. Suus Freudenthal heeft
daarbij de toon gezet, toen zij in haar rijtje van ‘minima’ voor Jenaplanonderwijs in onze tijd het ‘kritisch denken’ opnam. Deze lijn werd voortgezet doordat in de basisprincipes ook vijf uitgangspunten over de
gewenste samenleving werden opgenomen. De actie tegen het misbruik
van de eindtoets is een daad van verzet, vanuit kritisch denken over de
plaats van de school in de samenleving.
Tijdens de laatste landelijke studentendag voor studenten die voor het
Jenaplandiploma studeren – een impressie van deze dag is in dit nummer te vinden – heeft Ad Boes ook herinnerd aan wat Peter Petersen
daarover heeft gezegd en geschreven: de Jenaplanschool als ‘vrije, algemene volksschool’. Dat ‘vrije’ slaat op de relatieve onafhankelijkheid van
de school van de kerk, de staat en de economie. Hier is er een zekere
verwantschap met de Vrije School.
Aan de eindtoets-actie ligt ten grondslag verzet tegen de dominantie van
economisch denken over het onderwijs. Onderwijs draagt uiteraard bij
aan het economisch leven en de welvaart van een land, zeker in een
‘kenniseconomie’, maar het gaat primair om de vorming van mensen, als
doel in zichzelf. Een school heeft ook een bedrijfsmatige dimensie en efficiëntie en effectiviteit zijn ook in een school belangrijk, maar een school
is geen bedrijf en onderwijs is geen ‘product’.
De publicist Paul Scheffer schreef in NRC-Handelsblad van 2 maart een
essay waarin hij stelling nam tegen dit soort ‘product’- denken in onderwijs en zorg. In Mensen-kinderen (januari 1999 en maart 2001, p. 7/8) is
hierover ook geschreven. Bij verzet moet je oppassen voor twee valkuilen, enerzijds verabsolutering van het eigen gelijk en anderzijds een te
gemakkelijke bereidheid tot het compromis, gesymboliseerd door de figuren van respectievelijk Don Quichote en Sancho Pancha. Je moet slim
zijn in je aanpak en op een dieper niveau stevig zijn in je overtuigingen,
radicaal denken paren aan behoedzaam handelen.
In de brochure die begin april uitkomt worden bouwstenen aangedragen
voor verdere discussie, ter onderbouwing van de voortgang van de actie. Ik ben heel blij dat de Samenwerkende Organisaties voor Onderwijsvernieuwing (SOVO), waarin alle gerenommeerde vernieuwingsscholen
samenwerken de actie verder draagt. Daar hadden we al op gehoopt.
Verder in dit nummer twee artikelen over ‘zingeving’ en Jenaplan: een
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interview met pedagoog Siebren
Miedema en een vertaling/ bewerking van een tekst over ‘spiritualiteit
van kinderen’. ‘De School’ – voor
asielzoekerskinderen die jaren geleden al in Mensen-kinderen geportretteerd werd bestaat tien jaar en

daarover is een artikel opgenomen.
Een nieuwe en boeiende schrijfmethode – schrijfonderwijs heeft regelmatig aandacht gekregen in ons
blad – wordt voorgesteld.
Zoals elk voorjaar nodig ik alle lezers
weer uit te genieten van de ontwa-

kende natuur: de tjiftjaf die alweer te
horen is als dit nummer arriveert, de
uitlopende kastanjes, het bescheiden bloemetje ‘Vroegeling’ dat in
plantsoenen en tussen de tegels
bloeit en nog veel meer.

MENSEN IN HET WERK
Beroepstrots
Al weer een paar jaar geleden hoorde ik op een conferentie een bekende televisiepresentator zichzelf hardop vragen wat het toch was met die leraren. Hoe kwam het
toch dat ze, op feestjes gevraagd naar hun beroep, altijd
zo gegeneerd iets mompelden van ‘ik zit in het onderwijs’. Ik herinner me de golf gelach en herkenning die
door de zaal vol onderwijsmensen ging.
‘Empowerment’, zo heb ik ergens gelezen, is niets anders dan het vermogen om zelfbewust invulling te geven
aan het eigen handelen en het vertrouwen in eigen kwaliteiten en ook die van anderen. In een ‘empowerde’ organisatie hebben mensen plezier in en voldoening van hun
werk en zien dat hun werk betekenis heeft. ‘Empowerment’ is een vorm van innerlijk leiderschap, te typeren
door autonomie, authenticiteit en het nemen van verantwoordelijkheid. Ik moet daaraan denken in de auto op
weg naar huis.
‘Moeten wij dat allemaal kunnen?’, zegt hij en ik hoor ontsteltenis. Vóór ons ligt een competentieprofiel. Dat is in
de afgelopen maanden in deze werkgroep gemaakt.
Eerst hebben we stilgestaan bij de kwaliteiten van de leraar. Daarna hebben we alle taken geïnventariseerd: lesgevende en andere taken, individuele taken en taken voor
het team en de schoolleiding. Stap voor stap is bekeken
welke kennis, vaardigheden en houding daarvoor nodig
zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen beginnende leraren en die met ervaring. Hij is erbij geweest. Hij heeft geen
enkele werkbijeenkomst gemist. Hij heeft het profiel zien
groeien. Hij heeft er de woorden voor gezocht en bijgedragen aan de uiteindelijke selectie van competenties die
nodig zijn binnen zijn school. En nu zegt hij: ‘Moeten wij

dat allemaal kunnen?’ Ik twijfel geen moment aan de oprechtheid van zijn vraag. Ik zie de schok op zijn gezicht.
‘Dat kun je allemaal’ zeg ik zonder verder na te denken.
En dan wordt het stil.
In de stilte vraag ik mezelf af hoe ik hiermee om zal gaan.
Ik kan het proces dat heeft geleid tot het eindresultaat
‘competentieprofiel’ nog eens samenvatten, maar dat is
het probleem niet. Ik besluit terug te gaan naar de essentie van zijn vraag. Ik zeg ‘Veel hè?’. Hij herhaalt met nog
steeds diezelfde verbazing ‘Moeten wij dat allemaal
kunnen?’
De rest van ons gesprek gaat over beroepstrots. Onderwijswerk, zeggen ze, is iets dat je doet, je denkt er niet zo
over na en al helemaal niet over wat je daarvoor zou moeten kunnen. Je kijkt ook wel eens naar advertenties in de
krant en denkt dan soms …’ik kan eigenlijk ook niets anders’. En laten we wel wezen, carrière maken in het onderwijs is nou ook niet echt waar je voor gaat, want welke
mogelijkheden zijn er nou. Als je je al ergens op beroept
als je met anderen praat over je werk, dan gaat dat toch
veel eerder over de hoge werkdruk en de belasting. Als je
al ergens over praat met buitenstaanders moet je toch altijd jezelf verdedigen tegen het beeld dat ze hebben van
aantrekkelijke werktijden en lange vakanties?
In de auto op weg naar huis denk ik ook nog na over de
status van het leraarschap. Maatregelen om het beroep
meer aanzien te geven zijn noodzakelijk, dat is vanmiddag weer eens bevestigd. Tegelijk zou ik ook wel eens
met een paar mensen willen nadenken over empowerment en over versterking van de - in ieder geval in mijn
ervaring – vaak kwetsbare professionele identiteit van leraren.

Cath van der Linden
Senior-adviseur en projectleider Giralis,
partners in onderwijs, ‘s-Hertogenbosch
e-mail: cathvdlinden@compaqnet.nl
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ZIN-ZOEKEND ONDERWIJS
VOOR IEDEREEN
een gesprek met Siebren Miedema

Hoe kijkt een hoogleraar, die Jenaplan redelijk kent en zich dagelijks bezighoudt met de relatie
tussen onderwijs en levensbeschouwing, aan tegen de huidige situatie van de levensbeschouwelijke vorming in ons land?
Hij vindt dat alle kinderen op alle scholen recht hebben op levensbeschouwelijke vorming, mits
deze deel uitmaakt van een brede visie op de vorming van mensen. Daarbij hebben de
Jenaplanscholen een goed uitgangspunt: zij hebben immers in hun actuele schoolconcept
geformuleerd dat ‘zin-zoekend onderwijs’ een kwaliteitskenmerk is van Jenaplanschool zijn in
onze tijd.
Leerstoel
Siebren Miedema studeerde af in de
wijsgerige en historische pedagogiek
en in de wetenschapsfilosofie in Groningen. Hij gaf als leraar maatschappijleer les aan de bovenbouwklassen
van MAVO, HAVO en atheneum van
een christelijke scholengemeenschap, en was docent opvoedkunde
aan een Rijks Pedagogische Academie. Als theoretisch pedagoog werkte hij aan de universiteiten van
Groningen en Leiden. Sinds 1993
bezet hij, zoals dat heet, als bijzonder
hoogleraar de Hendrik Pierson Leerstoel voor Christelijk Onderwijs. Deze
leerstoel is ondergebracht bij de Afdeling Theoretische en Historische
Pedagogiek van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Per 1 april wordt hij ook
deeltijd gewoon hoogleraar godsdienstpedagogiek binnen de Theologische Faculteit van die universiteit.
Wij hebben een afspraak met hem
op een warme zomerdag bij hem aan
de VU. Hij geniet nog wat na van een
half jaar sabbatsverlof en komt gebruind en in zomerse outfit zijn kamer
binnen. We zijn bepaald geen onbekenden voor elkaar: vanaf de jaren
’80 van de vorige eeuw heeft Siebren
interesse getoond voor de ontwikkelingen in het Jenaplanonderwijs. Aan
het begin van het interview herinnert
hij daar nog eens aan. Bij de ontwikkeling van de basisprincipes als
uitdrukking van eigentijds Jenaplanonderwijs en dan met name de maatschappijkritische dimensie, werd hij
toentertijd door Karel Baerwaldt,

Kees Vreugdenhil en Kees Both betrokken op basis van zijn publicaties
over kritische pedagogiek. Hij spreekt
snel en enthousiast, hier is een geïnspireerd mens aan het woord.

Mooi
Siebren:‘Ik heb jullie concept ‘Jenaplan op weg naar de 21e eeuw’ met
veel aandacht en instemming gelezen. Met name ‘zin-zoekend onderwijs’ als kwaliteitscriterium, dat dus
het hele onderwijs moet doortrekken,
dat vind ik mooi. Het gaat hier om de
vorming van de identiteit van kinderen als kenmerk van een brede vorming. Ik zou echter verder willen
gaan – wat jullie willen en vooral ook
zo goed mogelijk moeten doen, wil ik
voor alle kinderen. Elk kind heeft
recht op levensbeschouwelijke vorming als een integraal deel van een
brede vorming die op school geboden wordt. Als het gaat om identiteitsvorming bij kinderen kan je er niet
omheen levensbeschouwing, levensvragen, spiritualiteit nadrukkelijk aan
de orde te stellen. Anders doe je kinderen tekort.
Hoe die vorming er dan concreet uit
moet zien is vers twee, daar zijn verschillende invullingen mogelijk, en in
verschillende contexten kan het er
anders uitzien. Maar het moet in elk
geval cognitief, affectief (de emotionele dimensie), ervaringsgericht en
handelingsgericht zijn. Binnen een
multiculturele en multireligieuze samenleving als de onze is dit niet zo

eenvoudig, daarom heeft men zich
tot nu toe beperkt tot het puur cognitieve – het leergebied ‘geestelijke
stromingen’ dat op alle scholen verplicht is. Kinderen moeten kennis
nemen van de opvattingen en praktijken van religieuze en seculiere stromingen. Juridisch kan dat best in
orde zijn, maar het is geen oplossing,
omdat het te beperkt is. Het cognitieve moet – dat is in het algemeen zo,
maar zeker bij deze inhouden – verweven zijn met de andere vormingsmogelijkheden waarover het kind
beschikt. Anders doe je geen recht
aan het hele kind, maar ook niet aan
levensbeschouwingen.’

Geestelijke stromingen?
Siebren:‘Het leergebied ‘geestelijke
stromingen’ is dus een poging van
de wetgever om vorm te geven aan
het doel dat in het (basis)onderwijs
rekening gehouden moeten met het
opgroeien in een multiculturele
samenleving (artikel 8, lid 3). Het
werd en wordt gezien als een “objectief” leergebied, waarin de verschillende religies en andere geestelijke
stromingen aan bod komen. Het
“objectieve” karakter van dit nieuwe
leergebied was voor de christelijke
partijen een voorwaarde om ermee in
te stemmen. Enerzijds vond men in
deze kringen ook dat in een multiculturele samenleving iedereen iets over
verschillende godsdiensten moest
weten, terwijl men anderzijds redeneerde “we (= het christelijk onderwijs) hebben ons eigen normatieve
vorming in onze eigen levensbeschouwing.” In katholieke kring wilden sommigen al veel eerder veel
verder gaan en “interreligieus” onderwijs invoeren, tot groot ongenoegen
overigens van religieuze autoriteiten
in de eigen katholieke kring. Deze
voorstanders gingen uit van een
pedagogische en inhoudelijke visie –
dat het belangrijk was voor de vorming van de kinderen.’
Ad: ‘Dit laatste aspect is voor een
aantal Jenaplanners steeds uiterst
belangrijk geweest. Met name Gerrit
Hartemink is zijn leven lang met deze
vragen bezig geweest, waarbij hij
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Zin-zoekend onderwijs

Ad Boes en Kees Both

mijn werk zoek ik inhoudelijk ook bewust naar mogelijkheden voor het
verleggen en overschrijden van traditionele zuilgebonden grenzen’.

Context

stelde dat de theologie dienstbaar
moest zijn aan de pedagogiek. Net
zoals Petersen moest hij niets hebben van overheersing van de pedagogiek door theologische opvattingen. Op een andere manier dan
Hartemink, ook komend vanuit een
andere achtergrond, was Suus
Freudenthal sterk met deze vragen
bezig. Wat hen bond was ook een
gevoel voor de “dieptedimensie” van
het bestaan, het mysterie, voor
mystiek. Suus had dat ook bij de
quaker Kees Boeke meegemaakt.
Hartemink was geraakt door het vormingswerk van de Arbeidersgemeenschap van de Woodbrokers –
een sociaal-democratische stroming
die ook geïnspireerd was door de
quakers (Woodbrook is het quakercentrum bij Birmingham), met hun
sterk mystieke en maatschappelijke
inslag.’
Kees: ‘Later is dit weer opgepakt
door het “Stoutenburgberaad van
Jenaplanscholen”, dat nogal wat
voorwerk gedaan heeft voor het
nieuwe Jenaplanconcept.’

Protestanten
Siebren: ‘Aan protestantse zijde had
je in de Hervormde Kerk eind 19e,
20e eeuw een “ethisch – irenische”
richting, waarin de nadruk minder lag
op de rechtzinnige leer en meer op
geloofsbeleving
en
praktisch
Christendom. De pedagoog Philip
Kohnstamm hoorde daartoe, evenals
later Martinus Langeveld. Na de oorlog had ook de vrijzinnige predikant
Willem Banning veel invloed en ook
iemand als Feitse Boerwinkel kun je
in de “ethische” traditie plaatsen. In
de Gereformeerde kerken, ook in de
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hoofdstroom van de “gewone”
Gereformeerden, had men daarmee
veel moeite en stelde men zich sterker “apart” op, meer tegenover de
cultuur, wat leidde tot allerlei “eigen”
christelijke organisaties, die wel
geholpen hebben bij de emancipatie
van “de kleine luyden”, maar op den
duur ook tot een zekere verstarring
leidden, ook en misschien wel vooral
in het protestants-christelijk onderwijs. Dat merk je nog vaak, als je met
mensen uit het p.c. onderwijs
spreekt: eerst komt de categorale
p.c. school, dan de p.c. “ontmoetingsschool” waar men probeert
werkelijk met andersgelovigen de
dialoog aan te gaan, dan komt een
hele poos niets en dan heb je, als het
echt niet anders kan, de samenwerkingsschool van bijzonder en openbaar onderwijs. Het woord “samenwerkingsschool” wordt in bepaalde
kringen niet in de mond genomen.’
Het is eigenlijk een besmette term
geworden.
Ad: ‘Het zal niet toevallig zijn dat
zowel Gerrit Hartemink als ikzelf lid
waren van de Commissie Samenwerkingsschool (de Commissie Van
Praag).’
Kees: ‘Jij bezet een leerstoel “Christelijk Onderwijs”, betaald door de
grote organisaties en scholen in het
p.c. onderwijs, geeft dat dan geen
problemen, als jij dit soort zaken aan
de orde stelt?’
Siebren: ‘De jaren dat ik dit nu doe, is
er steeds weer het opkomen voor de
wetenschappelijke onafhankelijkheid
met commitment, voor inhoudelijke
ruimte. Die ruimte heb ik door mijn
bestuur ook altijd gekregen. En in

Siebren: ‘Als je vindt dat alle kinderen
recht hebben op geïntegreerd en
integraal levensbeschouwelijk onderwijs, vanuit een breed vormingsconcept, dan kan je zo’n concept van
levensbeschouwelijke vorming voorleggen aan elke rk, pc, islamitische,
algemeen-bijzonder en openbare
school en hen vragen hoe zij – als zij
dat willen – dit criterium van zin-zoekend onderwijs zouden willen operationaliseren in hun context. Ik zou er
ook voor zijn om levensbeschouwelijk onderwijs in deze zin op den duur
wettelijk vast te leggen. De overheid
vraagt dan, net zoals nu al bij het criterium van “rekening houden met het
opgroeien in een multiculturele samenleving”, aan de school: “we gaan
niet in jullie inhoudelijke agenda bepalen, maar kom maar met jullie eigen operationalisering, samen met
de participanten van de school, met
name de ouders”. Dat zal dan per
school verschillen opleveren. Het is
inmiddels zo dat de verschillende zuilen nauwelijks meer herkenbaar zijn
en dat de verschillen binnen de verschillende hierboven genoemde
groepen scholen enorm gegroeid
zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld
de islamitische scholen, verkijk je
daar niet op. Deze scholen hebben –
gezien de sociale herkomst van de
kinderen – een functie die lijkt op die
van de christelijke scholen voor de
“kleine luyden” uit de 19e eeuw, n.l.
als voertuig van de emancipatie. De
meeste van de islamitische scholen
willen ook de levensbeschouwing
verweven met wat verder in de
school gebeurt. Kinderen komen ook
vaak uit heel verschillende landen.
Ook binnen het islamitische onderwijs hebben ze hun handen vol aan
de pluriformiteit binnen de Islam zelf
en aan het probleem hoe ze al deze
leerlingen goed kunnen bedienen.’
Ad: ‘Maar wat, als ouders ervan
overtuigd zijn dat er een duidelijke en

Ad: ‘In Engeland lijkt het op dit punt
gemakkelijker te zijn, daar is een traditie die hier afwezig is’.
Siebren: ‘Sinds 1980 is in Engeland
religieuze vorming deel van het verplichte leerplan. De scholen zijn daar
allemaal gehouden om aan te geven
wat ze er van maken. De inspectie
vraagt ernaar: wat willen jullie als
school, is dat wat je doet ook wat je
wilt of wil je iets anders of meer? Ze
denken mee in plaats van alleen
maar controleren.’
Ad: ‘Ik heb daar ook wel gezien dat
men het in de school graag overlaat
aan iemand die zegt “dat lijkt mij wel
wat” en dat is volgens mij nou net
niet de bedoeling. Echtheid is hier
wezenlijk en niet dat je het doet omdat het nu eenmaal ergens voorgeschreven staat.’

exclusieve waarheid is, die op de kinderen moet worden overgedragen?
Ik denk hier ook aan de “reformatorische” en “evangelische” scholen’.

heid van bepaalde groepen. In de reformatorische kring worstelt men wel
degelijk ook met pluriformiteit in eigen kring.

Siebren: ‘Je moet hier onderscheid
maken tussen open scholen en de in
klassieke zin verzuilde, gesloten
scholen. Hiervoor had ik het met
name over de open scholen. Als
scholen in klassieke zin verzuild willen blijven, dan is dat hun wettelijk
goed recht, maar de overheid kan
dan wel van hen vragen hoe zij hun
kinderen voorbereiden op het samenleven met andersgelovige en
niet-gelovige mensen. Het is een onderdeel van de vorming tot burger in
deze samenleving. Verkijk je overigens ook hier niet op de gesloten-

Heilig moment van de ander
Bij jullie lees ik dat ook: de taak van
de school is niet het toeleiden van de
kinderen naar een kerkgenootschap,
maar kinderen te helpen zich optimaal te verhouden tot zin-stichtende
momenten en onderwerpen. Ook
weet hebben van wat het heilige moment is van de ander. Ook leren: “hier
is een drempel voor mij en die ga ik
niet over”. Een respectvolle, eerbiedige houding. Dan kan je ook weer
ontdekken dat je met veel draden
met je eigen cultuur – hindoeïstisch,

Siebren: ‘Dit komt in de buurt van jullie Jenaplanconcept. In cursussen
voor schoolleiders basisonderwijs
probeer ik hen bewust te maken van
het feit dat ze dit op de agenda kunnen zetten. Zowel in sommige
prot.chr. scholen als in openbare
scholen die in deze cursussen vertegenwoordigd zijn lijkt er een soort
verbod te zijn om ermee aan het
werk te gaan. Deze groepen vormen
een soort laboratorium. Er gebeuren
heen interessante dingen. Mensen
ontmoeten elkaar en zichzelf op een
andere manier. De katholieke scholen
zijn hier onomstotelijk veel verder dan
de andere groepen scholen. De pedagogische opdracht om de levensbeschouwelijke vorming integratief
op een vormingstheoretisch verantwoorde manier aan de orde te stellen
is niet alleen een zaak waar het
openbaar of algemeen-bijzonder onderwijs mee aan de slag moet, maar
ook in confessionele scholen moet
het net zo goed structureel op de
agenda staan. Wat dat betreft, maak
ik geen onderscheid en zeg ik ook
niet dat pc en rk scholen wat langer
met dat bijltje gehakt hebben. Het is
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islamitisch, christelijk, etc. – verbonden bent. Dat besef en bewustzijn
leidt tot een eigen standpunt, een
identiteitsstandpunt.’

‘Daar het bij de vormgeving van levensbeschouwelijk onderwijs niet om samenvattingen uit wetenschappelijke
handboeken en zeker niet om verstarde doctrines gaat, maar om ontmoetingen, is het van belang dat de leerlingen op zoek gaan naar personen betrokken bij levensbeschouwelijke activiteiten, naar uitingen van levensbeschouwingen in het dagelijks leven. Die kunnen de vorm hebben van verhalen, liederen, muziek, dagelijkse
gebruiken, regels voor eetgewoonten, gebedsvormen, (kleuren) symboliek, heilige boeken, kunst, leefregels,
speciale gebouwen, feesten, heilige teksten, enzovoorts. Daarbij kan gewerkt worden aan ontmoetingen,
waarbij het niet gaat om bekeren of indoctrineren, maar waarbij de eigen levensbeschouwelijke achergrond
ook niet wordt genegeerd…..
Dat geldt voor het openbaar onderwijs dat niet neutraal, maar actief-pluriform ontmoetingsonderwijs wil bieden
en het geldt voor levensbeschouwelijk gefundeerd bijzonder onderwijs, dat ontmoetingsonderwijs wil zijn. Zeker als vanuit de eigenheid de behoefte bestaat aan open dialoog met mensen uit andere levensbeschouwelijke tradities. Beide onderwijssoorten kunnen zo tot eigen vormen van ontmoetingsonderwijs komen, waarbij
de grenzen tussen onderwijs in geestelijke stromingen en al of niet facultatief levensbeschouwelijk onderwijs
worden doorbroken en het kunstmatig onderscheid tussen kennis en betrokkenheid vervalt…..
Bij ontmoetingsonderwijs vevalt de angstvallige grensbewaking tussen het informeren over feesten enerzijds
en het (gedeeltelijk) meevieren anderzsijds. Dan blijkt, ook al zijn vieringen in school niet plaatsvervangend voor
vieringen van levensbeschouwelijke gemeenschappen, dat kennismaking met vieringen verder kan gaan dan
alleen overdracht van feitenkennis. Dat zet op een bescheiden wijze de deuren open voor het in het kader van
intercultureel onderwijs binnen basisscholen zo populaire thema “feesten”. In een katholieke school met hindoe-leerlingen kunnen dan met Divali diwa’s worden gemaakt en aangestoken, in een islamitische school kunnen de kinderen dan kerstkaarten als groet tekenen en versturen naar niet-islamitische vriendjes, net zoals in
een openbare school een divergerende onderwijzende leerkracht staande naast het bord met daarop getekenende paashazen aan meisjes in minirok en meisjes met hoofddoekjes om de verhalen kan vertellen van de
Uittocht en van de Paasmorgen.’
Uit: Wim Westerman – Ongewenste neutraliteit, Kampen: Kok, 2001, p. 220/221.
Dit proefschrift kwam mede onder leiding van Siebren Miedema tot stand.

vaak eerder zo dat confessionele
scholen er vanzelfsprekend voorbij
moeten, en echt opnieuw die discussie moeten voeren. In teams is op dit
punt inhoudelijk leiderschap nodig,
waarin leraren ook kunnen groeien,
waarin je ook iets van je eigen, persoonlijk commitment durft te verwoorden zoals dat met je hele
professionaliteit verbonden is. Hier is
aan de orde de basale vaardigheid
om te beseffen waar je voor gaat en
wat je gang geweest is – bijvoorbeeld
het van huis uit orthodox-gereformeerde meisje, inmiddels lerares, dat
nu met new age bezig is en door het
Boeddhisme gegrepen is en daarover vertelt.

Alle scholen bijzonder
Ad: ‘Het lijkt me niet zo eenvoudig
om dit er bij openbare scholen in de
breedte door te krijgen’.
Siebren: ‘Ik ben er dan ook voorstan-
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der van om alle scholen “bijzonder”
te maken. De verbijzondering, de privatisering van rechtspersoon, is in
het openbaar onderwijs na het
Schevenings Beraad in 1993-1994
van de koepelorganisaties al op gang
gekomen. Trek die lijn maar door –
spreek voortaan alleen over “bijzondere scholen”, en verantwoord dat
binnen een breed vormingsconcept.
Die verantwoording is, zoals gezegd,
niet alleen nodig voor openbare en
algemeen-bijzondere scholen, maar
evenzeer voor pc en rk scholen, want
soms is het daar vooral buitenkant en
daar zijn de kinderen niet mee
gediend. In het openbaar onderwijs
zie je op dit punt juist beweging en
hoor je steeds meer – ook van
spraakmakende lieden – “we moeten
naar de inhoud kijken, minder naar
de vorm”. De discussie over de vraag
“hoe we ons onderwijsbestel overeind houden” zou wat mij betreft in
de richting moeten gaan van “laat er

dan maar een nationaal stelsel van
bijzondere scholen komen”.
Het gaat hierbij om scholen in hun
specifieke context, waarbij de overheid zegt “jullie zijn gehouden dat
brede onderwijsaanbod te realiseren,
en laat maar zien hoe je dat wilt en
doet”. Dat lijkt me een zeer wenselijke ontwikkeling. Jullie kunnen als
Jenaplanscholen, vanuit jullie rijke
concept verdere leerervaringen opdoen, waarvan anderen weer kunnen
profiteren.’
Wellicht, zo besluiten we, is het mogelijk om samen te werken, om deze
kwaliteitsdimensie in Jenaplanscholen een stevige impuls te geven. Het
is een nader onderzoek waard.

Zojuist verschenen: Alle onderwijs bijzonder.
Levensbeschouwelijke waarden in het onderwijs. Onder redactie van Siebren Miedema en Henk Vroom, Meinema: Zoetermeer,
ISBN 9021138840, prijs 17,-.

DE SPIRITUALITEIT VAN
KINDEREN
Een van de kwaliteitscriteria van een Jenaplanschool is: ‘Een Jenaplanschool is een zin-zoekende school’. Daarbij past ook het begrip ‘spiritualiteit’, waarover al eerder in Mensen-kinderen werd geschreven (mei 1999 en januari 2000). Genoemd kwaliteitscriterium geldt voor alle
Jenaplanscholen, zowel scholen op expliciet religieuze basis als openbare- en algemeen-bijzondere scholen. Ditmaal een bijdrage vanuit een Brits onderzoek naar de spiritualiteit van kinderen dat te typeren is als een kindantropologisch onderzoek, waarbij ervan uitgegaan wordt
dat ‘spiritualiteit’ van nature bij mensen hoort en zeker bij kinderen. Spiritualiteit is een wijze
van ‘kennen’, naast kunst, wetenschap, filosofie en praktisch handelen. Als je recht wilt doen
aan het hele kind en aan de hele werkelijkheid (wereldoriëntatie), dan kan je niet om spiritualiteit heen (KB).
Hoort spiritualiteit bij kinderen?
Kijk eens naar kinderen in verschillende situaties. Bijvoorbeeld een meisje
dat intensief in het vuur zit te kijken
tijdens een stille avond, aandachtig in
de gloeiende sintels starend. Of een
jongen in zijn slaapkamer. Hij gaat
niet slapen en in plaats daarvan zit hij
voor het raam en kijkt naar de sterrenhemel. Of het kind dat in tranen is,
nadat ze ontdekt heeft dat haar hamster dood in de kooi ligt.
Wat voor soorten gedachten en gevoelens gaan in deze kinderen om?
Hebben die misschien te maken met
spiritualiteit?
In het ‘Children’s Spirituality Project
deden wij enkele jaren onderzoek om
deze vragen te beantwoorden.1) In
dat onderzoek gingen we ervan uit
dat spiritualiteit iets natuurlijks is dat
bij mensen hoort, ja dat het zelfs een
biologische basis heeft. De Britse
zoöloog Alister Hardy werkte deze visie uit en hij was ervan overtuigd dat
wij mensen van nature ‘religieuze dieren’ zijn. In zijn visie hebben onze
prehistorische voorouders – bij het
bewust onderzoeken van hun omgeving – hun relatie ontdekt tot een
transcendente ‘aanwezigheid’, die
hen op een andere wijze ontmoette
dan de verschijnselen in hun alledaagse ervaring2). Volgens Hardy zijn
wij biologisch gepredisponeerd tot
spirituele ervaringen en is de genoemde ervaring van het transcendente geen constructie van de taal,

hoewel er in de wereldgodsdiensten
uiteraard wel over dit bewustzijn
gesproken wordt. Deze religieuze gevoeligheid moet – aldus Hardy –
waarde gehad hebben voor het overleven van het individu.
Vele jaren ben ik nu bezig om de these
van Hardy te toetsen, wat tenslotte
ook leidde tot genoemd onderzoek
van de spiritualiteit van kinderen. Volgens mij is de opvatting van Hardy
nog steeds plausibel, zeker als je
deze vergelijkt met andere veel gehoorde opvattingen, die religie beschouwen als een ‘afwijking’. Karl
Marx zag religie als ‘opium van het
volk’, als vluchtweg uit een barre en
(naar men meende) niet veranderbare maatschappelijke situatie. Freud
ging ervan uit dat religieuze ervaringen een ontwikkelingsstoornis zijn,
symptomen van een neurose of psychose. Durkheim zag religie niet als
een afwijking, maar reduceerde het
tot middel om met maatschappelijke
spanningen en conflicten om te
gaan.
Een grote meerderheid van de Britse
bevolking heeft volgens onderzoek
spirituele ervaringen (wat ik daaronder versta volgt verderop). Dat vormt
een groot contrast met de 8% die
min of meer regelmatig een dienst in
kerk, moskee of anderszins bezoekt.
Voor andere landen in West-Europa
geldt ongeveer hetzelfde beeld. In
deze soort cultuur, waarin veel mensen onverschillig zijn of duidelijk vijan-

dig staan tegenover religie, zullen de
meesten van ons door de sociale
druk hun spirituele ervaringen voor
zich houden (‘daar heb je het niet
over’), het misschien een andere
naam geven of het soms onderdrukken. Ik heb wel eens gesuggereerd
dat wat kortweg wel ‘secularisme’
genoemd wordt een sociaal geconstrueerde intellectuele houding is, die
voortgebracht is door en specifiek is
voor de West-Europese cultuur. Je
kunt ook zeggen dat in onze geseculariseerde cultuur, waarin het intellect
zo overheerst, de natuurlijke predispositie waarover Hardy sprak, onderdrukt wordt of een verborgen leven
zal leiden. In andere culturen ligt dat
vaak heel anders.

Waarop kunnen we letten?
Als we hebben geleerd om onze spiritualiteit te ontkennen – we gaan immers uit van de vooronderstelling dat
spiritueel besef natuurlijk voor ons is
– dan ligt het voor de hand om er bij
kinderen naar te zoeken. Kinderen
kunnen immers nog niet geleerd hebben het te ontkennen en onbelangrijk
te vinden. Met name dat hebben we
geprobeerd in het project ‘Spiritualiteit van kinderen’. We kozen ervoor
om het spirituele leven van groepen
zes- en tienjarigen te bestuderen in
twee basisscholen in Nottingham en
Birmingham.
Van de geselecteerde kinderen hadden er maar zes de een of andere
formele relatie met een kerk. Drie anderen waren Moslim. We moesten
ook manieren vinden om tekens van
spiritueel leven op te merken in groepen kinderen die grotendeels niets
van doen hadden met een religieuze
cultuur (kerk, geloofsgemeenschap,
etc.).
Voorafgaande aan ons onderzoek
hebben we uiteraard reeds bestaand
onderzoek bestudeerd, al gingen de
weinige onderzoeken die we vonden
bijna allemaal uit van de vooronderstelling dat kinderen hun spiritualiteit
uiten door middel van religieuze taal.
De betreffende onderzoeken komen
uit Amerika en Europa, waar de taal
waarin spirituele ervaringen traditioneel geuit worden gedomineerd
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wordt door het Christendom. Als spiritueel besef echter voor ons als
soort natuurlijk is, hoe herken je het
dan in een geseculariseerde cultuur?
Hoe spreken moderne kinderen erover? Welke ‘spirituele dialecten’ gebruiken ze? Hebben deze talen een
relatie met religieuze taal?
Om een beginpunt te hebben – ‘waar
let je in eerste instantie op?’- formuleerden we voorlopig een set van drie
met elkaar verbonden thema’s of categorieën van spirituele gevoeligheid,
c.q. spiritueel besef, die op de een of
andere manier een rol zouden moeten spelen in het spirituele leven van
iemand. Deze worden nu kort besproken.

de praktijk van grote religieuze culturen, zowel uit het Oosten als het
Westen, waarbinnen deze praktijken
steeds verder verfijnd werden. In de
Christelijke traditie is dit het beste te
zien in benaderingen van het gebed
waarin de nadruk ligt op de aanwezigheid van God in alle dingen en in
elk moment.
Kort samengevat: De punt-modus
van beleving is zowel voorwerp van
een wijdverbreide en verfijnde religieuze interesse, maar ook universeel aanwezig in de kindertijd en we
moeten daar alert op zijn als we met
kinderen spreken over spirituele ervaringen.

Besef van het mysterie
Bewustzijn van het hier en nu
Als eerste van deze thema’s nu aandacht voor het bewustzijn van het
hier en nu. Onze gedachten hebben
voor een groot deel van de tijd betrekking op abstracties, die geen directe relatie hebben met ons
geleefde leven. We peinzen over plezierige of pijnlijke dingen die in het
verleden gebeurd zijn of verheugen
ons op de toekomst en maken daarvoor plannen. Maar los van deze
overpeinzingen die een groot deel
van ons wakkere bestaan innemen is
er ook zoiets als de ervaring van het
bestaan in het hier en nu. De ontwikkelingspsychologe Margaret Donaldson heef opgemerkt dat babies
jonger dan 18 maanden nog niet
zoiets lijken te hebben als een herinnering aan een verleden. Afgezien
van zaken die op zeer korte termijn
spelen, hebben zij, zo lijkt het, ook
nog geen begrip van de toekomst.
Donaldson noemt dat besef van ‘hier
en nu’ de ‘punt-modus’ en beschrijft
het als de meest basale vorm van
ons denken. Als zodanig blijft het van
belang in het leven van kinderen,
zelfs als zij de ‘lijn-modus’ verworven
hebben: het vermogen om zich te
richten op het ‘daar en dan’ van verleden en toekomst.
Dit bewustzijn van het hier en nu
vormt het hart van gebed en meditatie en neemt een prominente plek in
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Als tweede thema dat kenmerkend is
voor spiritualiteit noemen we het besef van het mysterie. Daarbij gaat het
om het bewustzijn van aspecten van
onze levenservaring die in principe
niet logisch te begrijpen zijn. Zoals de
filosoof Martin Heidegger zich afvroeg: ‘Waarom is er eigenlijk iets,
waarom is er niet niets?’3)
Jonge kinderen kennen het onderscheid nog niet tussen het alledaagse en gewone enerzijds en het
diepzinnige anderzijds. Hun gevoel
voor mysterie kan gewekt worden
door vele hele ‘gewone’ verschijnselen, zoals het te voorschijn komen
van een vlam als een lucifer aangestreken wordt, of het licht dat aangaat door een schakelaar om te
zetten, of de werking van de waterkraan. Is het misschien zo dat de
perceptie van het mysterie door kinderen in situaties waarin vanuit het
perspectief van volwassenen er alleen sprake is van een eenvoudige
verklaring, voortkomt uit een even
diepzinnige ervaring als die welke
een hedendaagse filosoof of theoloog kan hebben?

Besef van waarde
Het derde thema dat we nu kort bespreken werd door de reeds genoemde Margaret Donaldson betiteld
als ‘besef van waarde’. Als befaamd
cognitief psychologe en leerlinge van

Piaget stond zij desondanks kritisch
tegenover de sterke nadruk die de
moderne psychologie legt op cognitieve vaardigheden, waarbij men
voorbij lijkt te gaan aan voelen en ‘affect’. De onderwaardering van het
voelen in de Europese cultuur – ‘het
is slechts emotie’- gaat ook voorbij
aan bijvoorbeeld de belangrijke rol
die gevoelens ook hebben in de zogenaamde ‘objectieve’ werkwijze van
wetenschappers. Zij worden integendeel in hun onderzoek gedreven door
passie, door gevoelens. Gevoelens
zijn een maat voor wat we waarderen.
Donaldson heeft aangetoond dat wij,
naarmate we als persoon rijper worden, er een progressieve ontwikkeling is, die leidt van een op zichzelf
betrokken emotie naar een ervaring
van waarden die onze persoonlijke
belangen overstijgen. Dit is misschien ook aan de orde in de extatische ervaringen van de grootste
religieuze contemplatieve figuren. Het
voelen van waarden wordt ervaren
als emotie. Vandaar dat dingen die
voor ons het belangrijkst zijn worden
geassocieerd met onze diepste gevoelens. Kinderen geven gemakkelijk
uiting aan hun ideeën van wat waardevol is in en door de intensiteit van
hun alledaagse ervaring van vreugde
en verlorenheid.

Doorvoelde betekenis
In het verlengde van het voorgaande
wil ik het hebben over ‘doorvoelde
betekenis’ en over de eindeloze
nieuwsgierigheid van kinderen en
hoe zij betekenis geven aan dingen
en gebeurtenissen. Het volgende
voorbeeld – van een volwassene –
laat zien wat bij volwassenen expliciet is, maar bij kinderen meestal nog
impliciet blijft. Het is een voorbeeld
uit ons documentatiecentrum van
spirituele ervaringen.
‘Een jaar geleden ging ik in de velden
wandelen met mijn hond. Ik begon
opeens te denken over de schoonheid om mij heen, ik overwoog hoe
schitterend de structuur en timing
waren van de groei van elke bloem,
en van planten als geheel en de

In dit citaat is veel meer te vinden dan
logische redeneringen over de zin
van alles (‘een natuurlijke theologie’).
Het is een uitdrukking van spiritualiteit, waarin de persoon, misschien
bewust, wel filosofische en theologische taal gebruikt en daarin verwijst
naar direct, intuïtief kennen, maar
daarbij geen relatie wil leggen met de
conventionele en georganiseerde
religie.

Met kinderen praten over
spiritualiteit
Nadat we tenminste enkele centrale
dimensies van spiritualiteit beschreven hadden hebben we daarover gesprekken gevoerd met kinderen. In
deze fase speelde Rebecca Nye de
belangrijkste rol en voerde lange gesprekken met individuele kinderen. Zij
maakte zo goed mogelijk waar het
om ging, zonder daarbij religieuze
taal te gebruiken, tenzij dit spontaan
opkwam in de reacties van de kinderen zelf. Deze gesprekken werden
ondersteund door middel van foto’s
van kinderen in situaties zoals die aan
het begin van dit artikel genoemd
werden. Zij stelde vragen als ‘Wat zal
het kind dat in het vuur staart denken?’. De antwoorden van de kinderen lieten zien dat zij zich in verreweg
de meeste gevallen in de voorgelegde situaties konden verplaatsen en
graag wilden praten over hun persoonlijke gedachten daarbij.

Contrasterende spiritualiteiten(1)
– het verhaal van Ruth

Spirituele vragen van kinderen

Als we de uitgetypte teksten van de
gesprekken met de kinderen overzien, dan wordt het al snel duidelijk
dat er geen kinderen zijn zonder spiritualiteit, maar dat elk kind daarbij
een, wat Rebecca Nye noemt ‘eigen
signatuur’ heeft die verband houdt
met hun individuele persoonlijkheden. We kunnen dit illustreren door
twee kinderen met elkaar te contrasteren, die zogezegd de uitersten van
een spectrum vormen.

In de kindertijd, in het bijzonder als
kinderen op zoek zijn naar hun identiteit, deze bevestigen en verdiepen,
worden vragen gesteld die in essentie spiritueel van aard zijn: Wie ben
ik? Waar hoor ik bij? Wat voor doel
heb ik in mijn leven? Met wie of wat
ben ik verbonden en ben ik voor verantwoordelijk? Deze klaarblijkelijke
cognitieve signalen van spirituele activiteit zijn in veel gevallen producten
van spirituele roerselen die verbonden zijn met het besef van het hier en
nu, van mysterie en van dingen die
van waarde zijn.

Enkele kinderen drukken zich – zonder dat zij zich dat bewust zijn – uit in
religieuze termen. Ruth kwam naar
voren als een rustig, gelukkig, welsprekend meisje van zes, uit een
stabiel gezin. Zij bezocht een zondagsschool van de Anglicaanse
Kerk, maar zij noemde deze wekelijkse activiteit niet spontaan, toen haar
gevraagd werd naar activiteiten in het
weekend. Haar opmerkingen over
haar ervaring van de kerk gaven aan
dat deze voor haar geen bron van
spirituele inspiratie was: ‘Ik wil er eigenlijk nooit heen, omdat het zo ver-

velend is’. Zij had een geprononceerd besef van verwondering, kon
heel erg van dingen genieten en beschikte over een actieve religieuze
verbeeldingskracht. Haar individuele
wijze om dit te laten blijken was primair in termen van een veelzijdig zintuiglijk, esthetisch en door de natuur
geïnspireerd raamwerk. Als voorbeeld hoe zij zich de hemel voorstelde:
‘Een geurwolk, er zijn gouden muren
en een regenboog staat over de troon
van God heen. … maar er is een soort
doorzichtige mist .. ik kan het niet verder uitleggen. Als een geur. Een echte
wolk van geur, een heerlijke geur …
als de geur die je ruikt als je wakker
wordt op een lome wintermorgen en
als je dan gaat slapen en je wordt
weer wakker, dan hoor je de vogels
tsjilpen en de laatste sneeuw is aan
het wegsmelten en de toppen van de
bomen glanzen in de wind en het is
een lente-ochtend … (dan voegt ze
toe) Ik denk dat het helemaal geen
jaargetijde is, niet echt tenminste, omdat het een heerlijke dag is, elke dag’.
Deze reactie vol verbeeldingskracht
van Ruth, waarbij zij teruggrijpt op de
natuur en haar zintuigen en op haar
gevoeligheid voor de mysterieuze
transformaties die in het leven plaatsvinden, doordringen ook vele van
haar commentaren in andere, ‘nietreligieuze’ contexten. Later – als zij
uitgenodigd wordt om iets te tekenen, reageert zij:
‘Ik hou van de natuur [Waarom?]
…gewoon omdat ik ervan houd. Ik
weet het niet. En het is zo mooi om op
de wereld te zijn’.
Dit laat zien hoe Ruth’s individualiteit
– uitgedrukt als een esthetische
waardering van de natuur, richting
gaf aan de vorm van haar spirituele
reactie die, in haar geval, dikwijls aan
bod kwam in expliciete religieuze
contexten, zoals een beeld van de
hemel of gezegend worden. Verder
leek zij zich in zekere mate bewust te
zijn van dit patroon van haar eigen individuele gerichtheid en haar
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uitbundige veelvormigheid van alles
wat ik om me heen zag groeien. Ik
herinner me dat ik dacht ‘hier ben ik
helemaal bij, dit moment, nu’. Toen
moesten we door een hekje en plotseling werd ik geconfronteerd met
een braambosje dat helemaal vol zat
met zwarte glanzende vruchten. En
dat, samen met mijn eerdere indrukken en gedachten, bracht mij tot een
sterk gevoel van extase. Gedurende
enkele momenten voelde ik mij werkelijk een met het universum of met
de Creatieve Macht, die we daarin
herkennen. Ik weet nog dat het een
gevoel van eenheid was met iets buiten mij, maar ook en tegelijkertijd een
gevoel van innerlijke eenheid. Ik moet
hier geconfronteerd zijn met de bron
van alle bestaan, hoe je dat ook zou
moeten benoemen. Ik heb er mijn
vrienden vaak over verteld, hoewel
het eigenlijk te ‘heilig’ is om er zomaar over te spreken. Deze ervaring
heb ik nooit vergeten. Het ‘elektrificeerde’ mij in zekere zin en overkwam mij, het was niet bewust
gezocht.’

spirituele reactie. Zoals bijvoorbeeld
toen zij het had over de momenten in
haar leven waarin zij gestimuleerd
werd om over God te denken:
‘Als ik zie hoe ….. hum … de bomen
in de lente opengaan. In de
lente, ik hou ervan. Maar als ik de
lammetjes in Wales zie, oh … dan
maakt dat ….oh … dat ik ook ga
springen’.
De intensiteit van Ruth’s reacties
doen veronderstellen dat zij waarschijnlijk – in termen van interviewster
Rebecca – verschillende zintuigen
heeft die haar in staat stellen om af te
stemmen op dergelijke dingen: dat
spirituele waarneming een kostbaar
geschenk is. Ruth’s hele houding lijkt
er een te zijn van dankbaarheid, voor
de natuur, voor schoonheid en voor
haar vermogens om deze waar te
nemen en te waarderen. De zintuiglijke verbindingen die zij volgens eigen
zeggen legt, inclusief het ‘horen van
de zon’, suggereren zeker een soort
synesthetisch vermogen4), of minstens een vermogen om zeer snel
betekenisvolle verbanden te leggen.
In tegenstelling hiermee ervaart zij
in haar dagelijks leven hoe andere
mensen daarvoor soms onverschillig
lijken te zijn:
‘Het is zo mooi, de wereld, maar mensen maken het mooie ervan kapot …
zoals mijn moeder mij ooit vertelde
dat zij gezien had hoe iemand rotzooi
dumpte langs de weg.’

Contrasterende spiritualiteiten (2)
– het verhaal van Tim
Aan de tegenovergestelde kant van
het religieuze spectrum vinden we de
spiritualiteit van Tim, een tien jaar
oude jongen. Tim verwierp alles wat
naar religie zweemde, wat past bij
het gezin waar hij toe behoorde,
waar alleen zijn oma volgens hem
Christen was. Zelfs dit is te eenvoudig gezegd, want zij was immers oud
en het was haar ‘laatste kans’ om in
de hemel te komen. Dat was voor
hem een verklaring voor oma’s religi-
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euze activiteiten. In tegenstelling tot
Ruth was het volstrekt zinloos om
nader in te gaan op Tims opvattingen
over traditioneel ‘religieuze’ spirituele
noties als hemel, zegeningen en ervaringen van de aanwezigheid van
God. Desondanks raakte veel van
wat Tim zei ook aan thema’s die min
of meer verbonden waren met religieuze zaken – zoals de reïncarnatie
van dieren, polytheïsme, een hiernamaals, moraal en de vrije wil van
mensen.
De discussies met Tim werden gekleurd door een gevoel van innerlijke
strijd. In sterke tegenstelling tot het
kader van waaruit Ruth dacht en
voelde, waren zijn toespelingen over
het spirituele te interpreteren als conflicterende hypothesen die typerend
waren voor een bepaalde manier van
denken. Zoals bij veel oudere kinderen in ons onderzoek het geval was,
was zijn individuele ‘signatuur’ aanwezig in sommige van zijn allereerste
reacties op de vragen en de foto’s.
Tim veronderstelde bijvoorbeeld,
toen hij naar de eerste foto keek – die
van het meisje dat in het vuur staarde
– dat zij eenzaam was en veel zorgen
had, misschien wel over de dreigende scheiding van haar ouders, worstelend met problemen waarover zij
niet met anderen kon praten. Een
dergelijke – voor Tim typerende reactie – vanuit een kader van onbehaaglijkheid en strijd was ook kenmerkend
voor zijn gevoelens van verwondering, verbazing, zinvolheid en mysterie.
De volgende citaten illustreren enkele
van zijn spirituele dilemma’s: ‘Is er
één ware God?’ en ‘Wat moeten we
aan met het mysterie van de oneindigheid?’
‘Ik denk er soms over dat er één
God is en er is …. iedereen, wel …
de meeste mensen geloven in één
God en hmm …… er is hmmm …
verschillende mensen geloven in
verschillende goden. Welke God is
nou echt? Daar kan ik niks mee.
En ik denk soms over het heelal en
…hmm .. wat erna komt, eh …..
of het heelal steeds maar door-

gaat. Ik weet het gewoon niet [Int: wat
voel je daarbij?]. Wel, als ik over het
heelal denk, dan heb ik er veel last
van, omdat ik nooit kan denken over
hmm …. dat ik het goede antwoord
vind of er zelfs maar in de buurt kom
en dan … dingen …. dan verwonder
je je gewoon dat dat zo is’.
Zijn gefrustreerde en worstelende,
meer dan vreugdevolle inspiratie
wordt hier duidelijk. Elders beschreef
hij dat een gebed verhoord was,
maar zich daarover onzeker en gefrustreerd voelde. Was het werkelijk
een antwoord op zijn gebed of een
toevallige samenloop van omstandigheden?
Er waren andere situaties die aanleiding gaven om mentaal te vechten
met spirituele vragen. Hij vroeg zich
bijvoorbeeld af of religieus gedrag
een eerlijke reactie was of slechts
‘gewoonte’. Tim probeerde ‘spiritueel’ te definiëren als een gevoel of
wijze van zijn, waarbij je emotioneel
geraakt wordt en herinnerde zich dat
hij, toen hij jonger was, wellicht een
‘heleboel’ ervaringen gehad had –
wat leek op leiding van God, een
invloed die ‘je leven vormde’. Hij beschreef tamelijk gemakkelijk ongewone ervaringen en gevoelens die hij
had als hij kerken bezocht en ‘heilige
plaatsen’ en bij zijn gedachten alleen
in de nacht. Deze gevoelens waren
echter overwegend negatief en hij
gebruikte daarbij woorden als
‘spookachtig’, ‘huiveringwekkend’,
‘koud’ en wel op een manier die
consistent was met de rest van zijn
uitingen (zijn ‘kader’).
Deze speciale momenten gingen telkens samen met gevoelens van
strijd, maar eveneens met een besef
van de onderliggende waarde en betekenis die dergelijke mysterieuze en
uitdagende ervaringen bevatten. Tim
suggereerde dat deze ervaringen iets
weg hadden van ‘mijn ogen die mij
bedriegen’, ‘een illusie, ik denk het
maar’, ‘een toevallige samenloop van
omstandigheden’. Hij gaf ook indirect
commentaar op de tegenstelling tussen zijn ‘denken en vechten’– spiritualiteit en die van sommige anderen,
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als hem werd gevraagd of kinderen
van zijn leeftijd religieuze ervaringen
konden hebben, zoals een besef van
de aanwezigheid van God of iets dat
daarop leek en hij reageerde aldus:
‘Ik denk dat zij ernaar kijken en denken WOW en eh….. het dan vergeten
…. Of er juist mmm…. over denken,
maar er niet over denken hoe het gebeurde.’
In andere woorden: zulke kinderen
gingen in zijn visie, niet ver genoeg
met hun denken, om het als spiritueel
betekenisvol te kwalificeren, wat past
bij zijn sceptische en kritische innerlijke houding. Het zou onjuist zijn om
Tims reflecties, vanwege dat sceptische taalgebruik, af te doen als nietspiritueel. Hij heeft een sterk
spiritueel besef, maar dat gaat bij
hem gepaard met strijd, die weer samenhangt met een sterke culturele
traditie die vragen die hij zich stelt
diskwalificeert.

Impliciete spiritualiteit
Kinderen hebben vaak moeite om
over hun spirituele ervaringen te vertellen. Ze zijn soms bang om uitgelachen te worden op school of thuis
(inclusief ‘religieuze’ gezinnen). Het
zal daarom niet verbazen dat veel
spreken over spiritualiteit impliciet
blijft, in niet-religieuze taal uitgedrukt
wordt. Freddie (6 jaar) had het steeds
over vriendschap, conflict en verzoening in zijn dagelijks leven en in zijn
fantasie. Hij deed dat op een wijze
die deed vermoeden dat deze thema’s voor hem iets vertegenwoordigden dat zowel persoonlijk als van
boven-persoonlijke betekenis was:
thema’s die fundamenteel waren
voor zijn wereldbeeld en in het verlengde daarvan voor zijn ‘spiritualiteit’. In zijn geval kon dit vermoeden
bevestigd worden in en door tamelijk
conventionele uitingen die hij ook
deed. Zo liet zich in een gesprek over
de waarde van vrienden en goede relaties en over zijn problemen om die
goed te houden, ook uit over God,
als de ‘vriendelijkste persoon die ik,
denk ik, ken … omdat hij nooit
schreeuwt of je wegstuurt.’

Dit soort bevestigingen was niet bij
alle kinderen steeds aanwezig. Toch
leken vele passages, volstrekt los van
elke associatie met traditionele religieuze taal, een impliciete spiritualiteit
te bevatten, gekarakteriseerd door
emotionele gevoeligheid of filosofische reflectie. Een voorbeeld hiervan
vinden we in het interview met Jackie
(6 jaar). Zij gaf uitdrukking aan een
(ook doordachte) emotionele gevoeligheid voor haar ervaring, bijvoorbeeld in haar waardenbesef. In
onderscheid van andere zesjarigen,
die niet iets konden aangeven wat
voor hen of voor anderen ‘speciaal’
was – los van snoepjes, e.d. – antwoordde Jackie: ‘Het is moeilijk om
te kiezen, omdat ik zoveel dingen
speciaal vind. Zij ging verder met een
opsomming van een kostbaar porceleinen huis waar ze heel zuinig op
was, bepaalde mensen en haar
hond. In dezelfde stijl, terwijl ze aangaf dat zij onverschillig stond tegenover de formele religie die zij op

school tegenkwam, gaf zij toe dat ze
een vaag ‘fijn gevoel’ had tijdens de
gebeden bij schoolvieringen, hoewel
ze er niet aan meedeed. Zij probeerde dit te verklaren in termen van …..
‘het lijkt op ….mmm…. niet onvriendelijk zijn’ en beschreef voorts hoe zij
zich bewust geworden was van haar
onvriendelijke gedrag tegenover een
vriend en dat zij er prompt mee opgehouden was.

Op zoek naar de kern
We analyseerden honderden pagina’s met interviewgegevens regel
voor regel op betekenissen, gevoelens, gedachten. We gingen daarbij
heen en weer tussen dit materiaal en
theoretische notities. We benutten de
computer om het gebruik van bepaalde woorden na te pluizen en patronen op het spoor te komen. We
probeerden zodoende een kern-categorie op het spoor te komen, die
‘het verhaal zou vertellen’ van het
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verschijnsel dat we bestudeerden5).
De categorie die samenhang bracht
in die verschillende soorten van gegevens bestond uit twee delen:
- een ongewoon niveau van bewustzijn of zintuiglijke gevoeligheid;
- veel gesprekken verwezen naar
een context van relaties die het
kind onderhield met de materiële
wereld, zichzelf, andere mensen
en met God.
De reeds genoemde Freddie vormt
een illustratie van wat we bedoelen.
Nadat hij gesproken had over zijn geloof, dat God de wereld geschapen
heeft, ging hij naadloos over op zijn
eigen problemen op een positieve
manier met anderen om te gaan – hij
had de gewoonte om andere kinderen aan te vallen – alsof religieuze wijzen van spreken en relationele
inzichten in zijn geest volstrekt equivalent waren.
Wij benoemden de kern van de kinderlijke spiritualiteit kortweg als: RELATIONEEL
BEWUSTZIJN.
Daaromheen
konden de vele thema’s geordend en
verder beschreven worden.

Dimensies van relationeel bewustzijn:

Contexten
Voorwaarden
Processen
Strategieën
Consequenties

Toelichting bij het schema
De contexten zijn te verdelen in vier
verschillende relatievelden, respectievelijk een bewustzijn van: kind –
God, kind – andere mensen; kind –
wereld, kind – zelf. De voorwaarden
slaan op de verschillende ‘talen’ of
talige omgevingen die kinderen gebruiken. Buiten de religieuze taal zijn
er ook vele verwijzingen naar de
dood, verhalen, spel, natuurwetenschappelijke taal. Deze talen bieden
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‘legitieme’ manieren om de anderszins ‘illegitieme’ zaak van de spiritualiteit tot uitdrukking te brengen in
een overwegend materialistische, seculiere, rationalistische cultuur. Strategieën slaan op de manieren
waarop kinderen hun besef van het
spirituele in stand houden, inclusief
dingen als zich mentaal en fysiek
terugtrekken. Processen slaan op
manieren van in- en uitschakelen.
Methoden van uitschakelen omvatten vermijden, ontkennen, omzeilen,
vergeten en het overschakelen naar
een derde-persoonperspectief. De
consequenties tenslotte slaan op de
gevolgen van spirituele ervaringen,
het effect op hun levens en ze omvatten ook verwijzingen naar een kalmerend effect, ‘kalmeren’ van de
ontwikkeling van een vreemde
‘vrees, gecombineerd met respect’
of een gevoel dat ‘alles een is’. Beschrijvingen als deze verlenen het
materiaal een hoge mate van validiteit vanwege hun gelijkenis met algemeen geaccepteerde criteria voor
onderscheidingen in de spiritualiteit
van volwassenen. Andere positieve
consequenties omvatten gevoelens
van vrede, heiligheid, een besef van
moreel in orde zijn en van eenheid/
heelheid, van jezelf vergeten, je vrij
voelen, een hernieuwd willen zoeken
naar begrip of zin, een gevoel dat je
nieuwe kennis en een nieuw begrip
verworven hebt6), een groter besef
van helderheid en een reactie van het
zien van waarden en een gevoel van
dankbaarheid en ‘genade’.7) Negatieve consequenties slaan meestal
op vrees of op z’n minst een onaangenaam gevoel van vreemdheid.
Hoewel ‘verwondering’ als gewoonlijk een positieve consequentie was,
voor anderen nam dit de vorm aan
van frustratie. Een andere consequentie die vaak genoemd werd was
een gevoel van innerlijk conflict, vaak
als de ervaring of de ideeën voor het
gevoel niet klopten met andere kennis van het kind.

Wat doe je hier nu mee in de
school?
In dit gedeelte van het artikel wordt
de vertaling van de lezing van David

Hay verlaten en wordt er een brug
geslagen naar de praktijk van Jenaplanscholen. Daarbij worden wel veel
elementen uit het stuk van Hay en
het boek dat hij samen met Rebecca
Nye schreef benut (KB).
Spiritualiteit als relationeel bewustzijn
hoort van nature bij kinderen, deze
these van Hay volgen we en gaan de
consequenties daarvan na. Er moeten dan wel gelegenheden zijn voor
de kinderen om dit te uiten en met
anderen te delen. Het gaat daarbij
om zowel het schepppen van de
juiste voorwaarden in de school (in
Jenaplantermen: ‘Führung des Unterrichts’) als om leidinggeven aan
concrete activiteiten (‘Führung im
Unterricht’).

Omgaan met externe voorwaarden
Er zijn situaties die weinig ruimte bieden voor spiritualiteit, andere die er
wel ruimte voor scheppen. Allereerst
zijn de externe voorwaarden van de
school in het spel, waaronder de
plaats en het beeld van spiritualiteit in
onze samenleving en hoe dit doorwerkt in gezinnen en in de houding
van ouders en leraren. Het begrip
‘spiritualiteit’ is heel kwetsbaar, er
wordt van alles onder verstaan: bijnadood-ervaringen, mensen die engelen ontmoeten, praten met bomen
op de manier van prinses Irene, etc.,
maar ook de spiritualiteit in de manier
waarop mensen met elkaar en met
hun omgeving omgaan: zorg, betrokkenheid en verbondenheid en als het
moet ook protest en verzet8) Gandhi
en Martin Luther King zijn van dat
laatste inspirerende voorbeelden.
Hiernaast wordt spiritualiteit vaak exclusief verbonden met godsdiensten.
Maar ‘religie’ is breder dan ‘godsdienst’ (zie Jenaplan voor de 21e
eeuw, p. 81, e.v.), laat staan georganiseerde godsdienst. Als je niet veel
moet hebben van het laatste, dan
kan je nog wel een spiritueel mens
zijn, in de zin van verbondenheid met
de natuur, mensen, jezelf en ‘iets’ dat
dit te boven gaat, een vermoed geheim.9) In onze cultuur wordt het wel
voorgesteld alsof spiritualiteit vervangen is door de wetenschap die alles

Een andere beperkende factor is een
klimaat waarin een eenzijdige nadruk
ligt op bepaalde soorten leerprestaties en er een sterke concurrentie is
tussen scholen en kinderen en waarbinnen alleen ‘objectief’ vast te stellen feiten (toetsscores bijvoorbeeld)
er wezenlijk toe doen. In een dergelijk
verzakelijkt klimaat is er steeds minder ruimte voor verwondering, beschouwing, verdieping, ontmoeting.
Scholen moeten hierop antwoorden
vinden, het liefst samen met anderen,
om ruimte voor spiritualiteit te behouden.

Het schoolklimaat als interne
voorwaarde
Om spiritualiteit tot zijn recht te laten
komen moet een school structurele
maatregelen nemen, die gericht zijn
op ritme waaronder momenten van
rust en concentratie en samenhang.
Het Jenaplanconcept biedt hier veel
mogelijkheden in het ritmisch weekplan en in de nadruk op de stamgroep, waar de kinderen het grootste
deel van de tijd samenzijn. Dit laatste
is ook van belang om voldoende
recht te kunnen doen aan gebeurtenissen die zich voordoen, het kunnen
uitlopen van activiteiten, etc. Verder
zijn kringgesprekken, spel en viering
en onderlinge hulp goede kaders.
‘Deze ondersteunende structuren
zijn nodig om ervoor te zorgen dat
spiritualiteit aanvaardbaar blijft voor
de kinderen en ingebed is in de
school. Zonder dergelijke structuren
blijft het spirituele leven geïndividualiseerd en/of gaat het een verborgen
leven leiden of wordt zelfs als negatief opzij gezet. Als gevolg daarvan
kunnen kinderen vervreemden van
hun ‘relationeel bewustzijn’(Hay). Dit
laatste is met name belangrijk voor
de bovenbouw. Tegen hun 10e ver-

jaardag neigen nogal wat kinderen
ertoe om zich aan hun spirituele vragen te ergeren en zich ertegen af te
zetten, bang als ze zijn om ‘stom’ gevonden te worden. In een Jenaplanschool kan dit effect verminderd
worden. Het is wenselijk dat dagelijks
gericht aandacht wordt gegeven –
soms enkele keren per dag – aan die
aspecten van de menselijke ervaring
waardoor spiritueel besef het best
aan het licht komt: stilte, meditatie,
gebed, mantra’s, het oefenen van de
verbeeldingskracht. Er is een context
nodig van rituelen, verhalen, creativiteit en intensiteit, soms ook instructie
en inoefenen en in ieder geval sociale
ondersteuning, waarin concreet uitdrukking gegeven wordt aan spiritueel inzicht. Het hele schoolleven kan
er zo mee doordrongen worden. De
persoon van de leraar is hierbij van
cruciaal belang.

Concrete activiteiten: enkele
voorbeelden
Over stilte en stilte-oefeningen kan in
Jenaplanscholen voldoende bekend
zijn. In het laatste hoofdstuk van het
boek ‘The spirit of the child’ worden
vier grote gebieden aangegeven
waarbinnen activiteiten nodig zijn:
a. Kinderen helpen een open geest
(‘open mind’) te bewaren of weer te
verwerven: vrijheid van denken, kunnen voelen, zelfvertrouwen.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden
van de grote verscheidenheid in een
groep kinderen. Een voorbeeld: de
kinderen zitten in de kring, concentreren zich en krijgen de opdracht om
vanaf hun plaats individueel vijf minuten lang te observeren wat ze zien en
dat op te schrijven. Als de observaties worden voorgelezen zal blijken
dat elk kind weer een andere lijst van
waarnemingen heeft, met overlap.
Soms wordt dat veroorzaakt door de
plek waar je zit, vaker door de preoccupaties van elk kind.
Het bewustmaken en bewaren van
de eigenheid en verscheidenheid en
de daadwerkelijke erkenning daarvan
is essentieel voor het bevorderen van
de spirituele ontwikkeling van de kinderen.

b. Het verkennen van alternatieve
manieren van zien.
In het verlengde van het voorgaande
kan gericht aandacht gegeven worden aan alternatieve manieren van
zien van eenzelfde object of gebeurtenis. Met name het bekijken van
figuren die je op verschillende manieren kunt zien is hier een goede oefening, zoals het plaatje van de oude
dame, die je – als je anders kijkt –
ook als jong meisje kan zien. Dat
‘omklappen’ van perspectief is een
belangrijke ervaring. Het verdient
aanbeveling om dergelijke figuren te
verzamelen en ervaringen ermee te
publiceren – bijvoorbeeld in Mensenkinderen.
c. Het stimuleren van persoonlijk
bewustzijn
Kinderen moeten het gevoel hebben
dat hun spirituele ervaringen legitiem
zijn. Ter ondersteuning daarvan kunnen oefeningen gedaan worden met
in het ‘hier en nu’ zijn (de ‘punt-modus’ van ervaring), het onmiddellijk
bewustzijn van onze relatie met de
wereld om ons heen en in ons. Stil
zitten, ontspannen, dan een appel in
de hand krijgen – ‘die gaan we ervaren zoals we nog nooit eerder gedaan hebben’ – stap voor stap: in je
hand houden, wat voel je? Hoe voelt
de schil? Wat ruik je? Wat zie je aan
de appel? Daarna wordt de appel
doorgesneden, bekeken, gevoeld,
geroken van binnen, een stukje appel
met alle aandacht opgegeten – bijt er
eens in, hoe hard is de appel?, etc.
etc.
Een observatiekring’ van een grote
intensiteit, waarin alles geconcentreerd is op de ervaring van deze appel nu, van het genieten van het hier
en nu. Op eenzelfde manier kunnen
ook van tijd tot tijd hele gewone andere activiteiten beschouwd worden,
als oefening in ‘aandachtig leven’.
d. Je persoonlijk bewustworden van
de sociale en politieke dimensies
van de spiritualiteit.
Om bij het voorbeeld van de appel
te blijven: De kinderen kunnen onderzoeken wat deze appel te maken
heeft met andere mensen en de
natuur: waar komt hij vandaan (de
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verklaren kan, terwijl ze elkaar ook
kunnen aanvullen.
Het thema ‘spiritualiteit’ moet bespreekbaar zijn in het schoolteam en
met de ouders en er zal openheid
moeten zijn voor levensbeschouwelijke en existentiële vragen en ervaringen van zichzelf, om open te kunnen
staan voor die van kinderen.

stappen terugvinden naar de producent), wat doen de producenten?
Van welke boomgaard? Hoe zien de
bomen eruit? Van bloei tot vrucht,
etc. Wij zijn verbonden met vele
mensen, met de natuur, met de
schepping. We zijn daarin en daarvan
afhankelijk en tevens verantwoordelijk ervoor in ons dagelijks handelen.
Het maakt wat uit wat wij doen en
laten.

2)

Het voeren van filosofische gesprekken met kinderen – over bijvoorbeeld
vragen als – ‘wat is echt?’ en ‘wat is
werkelijk?’, ‘wat weet je zeker?’ ‘wat
ervaar je en kunnen anderen dat ook
ervaren of begrijpen?’
Daarnaast zijn andere vormen van
thematisch gesprek van belang: over
gevoelens van vreugde, verdriet, andere existentiële ervaringen, zowel
gepland en voorbereid als spontaan.

REACTIES OP DIT ARTIKEL ZIJN ZEER
WELKOM, DOOR ERVARINGEN TE MELDEN, VRAGEN TE STELLEN, ETC. UIT DEZE
REACTIES KUNNEN EEN OF MEER VERVOLGARTIKELEN SAMENGESTELD WORDEN.

3)

AANTEKENINGEN
1) Vanuit dit project verscheen een – goed
geschreven en boeiend – boek dat tevens eindverslag van het project is: Hay,
D./ R. Nye (1998), The Spirit of the Child,
Fount, London, ISBN 000 627855 8 Het
boek wordt opgenomen in de Suus Freudenthal Bibliotheek, p/a Hogeschool
Drenthe Pabo De Eekhorst, Assen
Verschillende godsdienstwetenschappers
en culturele antropologen hebben gewezen op het mysterieuze dat ervaren
wordt, vaak door het gewone heen. Het
begrip ‘verwondering’ heeft ook daarop
betrekking. De Joodse filosoof Abraham
Joshua Heschel schreef: “We leren de
kinderen hoe te meten, hoe te wegen.
We leren hen niet hoe te vereren, hoe
verwondering en ontzag te voelen. Het
gevoel voor het verhevene, het teken van
de innerlijke grootheid van de menselijke
ziel, in beginsel geschonken aan alle
mensen, is nu een zeldzame gave. Toch
wordt, zonder dit gevoel, de wereld plat
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4)

5)

6)

en de ziel een vacuüm.......Het is veelbetekenend dat het onderwerp van de bijbelse poëzie niet de bekoorlijkheid of de
schoonheid van de natuur is; het is de
grootsheid, het is het verheven aspect
van de natuur dat de bijbelse poëzie
tracht te verheerlijken” (God zoekt de
mens. Een filosofie van het Jodendom,
Houten, 1987, p. 61)
Hier wordt uitgegaan van ontmoeting
met iets om iemand buiten ons. Een andere benadering is dat er sprake is van
projectie van innerlijke gemoedstoestanden op de omgeving. Freud en Feuerbach gingen van dit laatste uit. Andere
cultuurpsychologen gaan ervan uit dat er
wel degelijk sprake is van ontmoeting,
maar dat deze ontmoetingen altijd geïnterpreteerd worden en daardoor gekleurd. Vgl. Han Fortmann – Als ziende
de onzienlijke, Ambo, Baarn, 1972 (2 delen).
Heschel schrijft elders (p. 75): ‘Het gevoel voor het wonder en het bovenzintuiglijke moet niet “een kussen voor het
luie intellect” worden. Het moet niet in de
plaats komen van analyse als die mogelijk
is; het moet de twijfel niet tot zwijgen
brengen waar die gewettigd is.”
Er kan – zie hierboven het citaat van Heschel in noot 1, iets verhevens in het spel
zijn, wat de bekende godsdienstwetenschapper. Rudolf Otto in zijn beroemde
boek ‘Het Heilige’ ‘het numineuze’ noemde, een werkelijkheid die ervaren wordt
als anders dan de dingen van de zichten tastbare wereld, of deze dingen worden op een andere wijze beleefd. Dat Andere kan aantrekken en liefde en hoop
wekken, maar ook afstoten en vrees aanjagen. ‘Verbijstering’ is ook een variant
van verwondering.
‘Synesthetisch’ waarnemen is een vorm
van waarnemen waarin verschillende zintuigen een synthese aangaan. Wij zien
bijvoorbeeld de hardheid van glas voordat wij het aanraken, we zien aan de vouwen en kreukels van een doek al hoe nat
deze is, etc. Eenzelfde verband is er ook
als mensen zeggen dat pas gemaaid
gras ‘groen ruikt’.
In dit onderzoek werd gezocht naar wat
in de wetenschapstheorie genoemd
wordt: een ‘gegronde theorie’. De gebruikte methoden worden in het boek (zie
boven) uitvoerig verantwoord.
Kennen in spiritualiteit heeft ook te maken
met je gekend (erkend, geliefd) weten,

geraakt worden – vgl. de titel van een
boek van Parker Palmer – To know as we
are known. Education as a spiritual journey, San Francisco 1993
7) In het Engels ‘grateful’. Grate, gratie, gratias – hierin zijn noties verweven als ‘om
niet ontvangen’, gratie als schoonheid,
genade. Belangrijke dingen in het leven
kun je niet ‘maken’ maar alleen ontvangen, het zijn ‘toegiftverschijnselen’. Vgl.
het sprookje (Grimm) over Vrouw Holle –
de dochter die het geluk wil grijpen mist
het en degene die er niet naar grijpt ontvangt het.
In spiritualiteit als ‘relationeel bewustzijn’
gaat het om zowel bevestigd worden als
persoon, als om uitdaging tot handelen
voor anderen, om ‘challenge and comfort’, om ‘verzet’ en ‘overgave’.
In een volgende aflevering van Mensenkinderen zullen we uitvoerig ingaan op de
visie van ‘verbondenheid’, zoals die onder andere in het Ervaringsgericht Onderwijs gehanteerd wordt. We doen dat
d.m.v. een bespreking van het boek van
Anouk Depuydt, e.a.- ‘Verbondenheid’
als antwoord op ‘de-link-wentie’, Leuven/
Leusden: Acco, 2001. In dit boek wordt
ook gewezen op de betekenis van religie
– religare = verbinden.

David Hay leidde het Chidren’s Spirituality
Project aan de Universiteit van Nottingham,
waar hij momenteel docent ‘Spiritual Education’ is.
Oorspronkelijke titel ‘The Spirit of the Child
(1)’. De tekst van deze lezing is met toestemming van de auteur vertaald door Kees Both.
Intro, laatste paragraaf en aantekeningen:
Kees Both

“DE SCHOOL”
“De School”; onze wereldschool voor asielzoekerskinderen in
Stevensbeek bestaat 10 jaar.
In maart 1992 schilderde Kees Both in Mensen-kinderen een
portret van “De School”. Nu, negen jaar later, in ons jubileumjaar,
vraagt Kees ons een artikel te schrijven naar aanleiding van het
boek: “Tien jaar De School”.
Hij feliciteert ons en hoopt “dat er nog vele jaren zullen volgen – tenzij het Rijk Gods intussen
aanbreekt (iets minder mag eventueel ook) en een dergelijke school niet meer nodig is, omdat
het verschijnsel ‘asielzoeker’ passé is.” Een wens die ik van harte wil onderschrijven.
Hierbij een impressie van onze bijzondere Jenaplanschool.

“De School” in Stevensbeek
die viert vandaag zijn feest.
Het is alweer het TIENde jaar;
dat is een tijd geweest.
Kinderen die komen
en kinderen die gaan.
Kinderen op onze school
komen overal vandaan.
Somalië, Iran, Irak en Koerdistan;
we noemen ze niet allemaal
het is Verweggistan!

Weekend veel te saai
Wanneer de inspecteur tijdens het
IST –juni 2000- aan Brahim vraagt of
hij graag naar school gaat, bevestigt
Brahim dit en voegt eraan toe: “Het
weekend is heel veel saai”. Eigenlijk
wist ik dit al wel. Immers de eerste
dag van de zomervakantie tikte Anitha tegen het raam van de school en
vroeg mij hoeveel nachtjes slapen het
nog was, voordat ze weer naar
school kon.
Nog nooit een school meegemaakt
waar kinderen na schooltijd zo graag
willen opruimen en nog even met je
willen praten. Geen wachtende ouders; geen clubs; geen afspraken.
Op dít moment zijn er gezinnen op
onze school die al 21⁄2 jaar in het asielzoekerscentrum wonen. We zien
sterke, positieve, hoopvolle ouders
verworden tot schimmen van wat ze
waren. Wachten… is het sleutelwoord. En je wilt als ouders toch je
kinderen opvoeden: verwachtingsvol

naar een goede toekomst. Je wilt
toch niet alleen overleven; je wilt
leven. Het doel van onze school is
om kinderen voor te bereiden op een
Nederlandse – niet asielzoekers –
basisschool. Maar er is meer: de
school brengt rust, veiligheid, ritme,
structuur in het leven van de kinderen. In het boek “Tien jaar De School”
staat dat we een school willen zijn
• waar je als kind “gewoon kind”
mag zijn (Nikolina Radmilovic –
oud-leerling)
• waar je als kind “zelf de tijd krijgt
om te bepalen wanneer je de stilte doorbreekt” (Corrie van Hal –
collega).
Met enkele concrete voorbeelden wil
ik de drie psychologische basisbehoeften die motivatie voeden (zoals
o.a. beschreven in Kenmerken voor
kwaliteitsontwikkeling – Omgaan met
verschillen tussen leerlingen. Een uitgave van het Procesmanagement
Primair onderwijs) vanuit onze situatie illustreren.

Relatie
Leraren bevorderen dat alle leerlingen zich veilig en aanvaard voelen.
In onze scholen hangen grote fotolijsten vol portretten van kinderen, die
de afgelopen tien jaar op onze school
gezeten hebben.
Sinds enkele maanden hangt de foto
van Anton er ook bij. Er komen en
gaan op onze school veel kinderen
en het was voor mij moeilijk te begrijpen dat dit vaak zo weinig indruk op
de kinderen leek te maken. Maar wat
wil je, als je zo vaak afscheid moet
nemen. Aan wie hecht je je?
Bij Anton was dit anders. Toen zijn
dikke vriend Joseph Stevensbeek verliet om in een huís elders in het land te
gaan wonen kon ik aan hem merken
dat hij Joseph enorm miste. Wanneer
hij het in onze middenbouwgroep erg
gezellig vond hoorde ik hem zuchten:
“Wat zou Joseph dit fijn gevonden
hebben…”. En nu is Anton weg. Hij is
verhuisd naar Boxmeer; woont in een
huis en gaat naar school op de “Canadas” (samen met de Jenaplanscholen “Canadas” en “Peppels” in
Boxmeer vormen wij één school).
Toen ik hem opzocht in zijn huis, waar
hij stralend rondliep, vroeg hij aan mij:
“Juf praten ze nog over mij?”

Competentie
Leraren versterken het zelfvertrouwen van kinderen.
Carlo, 10 jaar; uit Angola, is sinds augustus op onze school. Wanneer hij
op rollerskates over het schoolplein
gaat is er geen mooier kind dan
Carlo. Eén bonk zelfvertrouwen. Laat
hèm maar sporten.
De Nederlandse taal leren is moeilijk
genoeg voor hem. Want wat is het
lastig als je in het Portugees wel kunt
lezen en schrijven. Waarom spreek je
zoveel letters in het Nederlands anders uit? Om nog niet te spreken
over het begrip van onze taal. Naar
prentenboeken kijkt en luistert jong
en oud met veel plezier. Met drama;
dans; sport; muziek; al tekenend en
knutselend overschrijden we taalbarrières. “De School” heeft dankzij
muzikale collegae inmiddels een heel
eigen muziekrepertoire.
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Han de Kok

Gevolgen

Autonomie
Leraren bevorderen bij alle leerlingen zelfstandigheid en het nemen
van verantwoordelijkheid.
Soms zijn kinderen al zo zelfstandig
en dragen al zoveel verantwoordelijkheid. Neem Fati, 13 jaar, uit Somalië.
Ze is hier samen met haar oudere
zus. In gesprek met haar realiseren
we ons dat zij in Somalië de huwbare
leeftijd heeft bereikt. Fati; een kanjer;
vindt vlot haar plaats in de bovenbouwgroep; is serieus; leert snel. Bij
haar genieten wij ook enorm als we
het kind in haar boven zien komen:
lachend toneelspelen in de weeksluiting; stralend meezingen “Witte zwanen, zwarte zwanen...
Bij Awoyi, bijna 13 uit Soedan, ligt het
anders. Het is moeilijk afspraken te
maken met hem. Hij vergeet alles;
het overkomt hem. “Ja maar…” is
een zin die hij al goed kent. Bijna iedere dag loopt hij de weg van huis
naar school dubbel om gym- en
zwemspullen te halen, bieb-boeken
te zoeken. Hij zet op zijn hand een
groot kruis. Het staat er dagen op;
maar waar dat nou voor was…
Awoyi en Fati zijn schoolverlaters.
Fati gaat sinds augustus naar de
Internationale Schakel Klas. Voor
Awoyi onderzoeken we samen met
het voortgezet onderwijs wat voor
hem de beste plaats zal zijn. Maar de
kinderen verlaten vooral onze school
omdat ze elders gaan wonen (in een
ander AZC; in een woning ergens in
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Nederland; terug in hun eigen land;
met onbekende bestemming… ) of
omdat ze naar “Peppels” of “Canadas” in Boxmeer gaan.
Doordat kinderen langer dan enkele
maanden – soms meer dan twee jaar
– in het asielzoekerscentrum Stevensbeek wonen is de behoefte ontstaan om kinderen door te laten
stromen naar onze “reguliere” Jenaplanscholen.
Wanneer wij menen dat een kind sociaal-emotioneel de “overstap” aankan; zich voldoende veilig voelt in een
groep; de Nederlandse taal voldoende beheerst; voldoende ingeburgerd
is in ons onderwijssysteem bespreken we dit met ouders, collegae van
de school in Boxmeer en met de kinderen.
Dagelijks stappen nu zes bovenbouwers in Stevensbeek op de bus; om
na een overstap in St. Anthonis naar
school te gaan in Boxmeer. Wat je
noemt een reis voor deze wereldburgers. Het is een reis naar de Nederlandse samenleving. Onze kinderen
en de kinderen in Boxmeer varen er
wèl bij. Het verruimt hun beider wereld.
De zes “oud-leerlingen” brengen bijna dagelijks even verslag uit van hun
ervaringen. Wanneer ze weer op
onze speelplaats rondlopen spreken
ze hun verbazing uit als ze zien dat
twee kinderen – nog niet bij machte
om het anders op te lossen – elkaar
“in de haren vliegen”. “Daar hoef je
toch niet boos om te worden…”

Ook onderwijsinhoudelijk heeft de
langere verblijfsduur van kinderen op
onze school gevolgen:
- De kringgesprekken worden indringender.
Wanneer Arzu in de bovenbouw voor
het eerst met een hoofddoek op naar
school komt vertelt ze waarom ze dit
doet: “Nu mág het; als ik twaalf ben
moet ik een hoofddoek op”. Bijna de
hele bovenbouwgroep wil hier iets
over zeggen: Wat is de betekenis van
het dragen van een hoofddoek; de
moeder van Mechmed draagt alleen
een hoofddoek tijdens de Ramadan;
en waarom droeg de moeder van
Emina – uit Afghanistan - geen
hoofddoek?; “Was ze daar moe van
en is ze daarom naar Nederland gekomen?” vraagt Vera uit Rusland zich
af…
- Sinds vorig schooljaar zijn we bezig
met de invoering van een realistische
rekenmethode.
De eerste weken proberen we zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de manier
waarop kinderen in hun eigen land
hebben gerekend. Dit geeft ze veiligheid; ze willen ook graag laten zien
wat ze kunnen. De context van de realistische rekenmethode roept soms
andere beelden op dan bedoeld: een
camping met caravans –voor ons
een vakantiebeeld- roept herinneringen op aan het vorige Asielzoekerscentrum waar de kinderen ook in een
caravan woonden.

Dan naar buiten op weg naar de
ruimte waarin levensgrote foto’s hangen: schrijnende beelden uit concentratiekampen. Ze wil naar binnen.
Even later, buiten op een bank, zitten
we dicht om Aida heen. Er komt
geen einde aan haar tranen. Dan beginnen de drie meisjes zacht te vertellen. Ze delen hun verhalen met
elkaar; met mij. Wie is hier het kind?
Dan trekken ze hun kousen en
schoenen uit en gaan – grote grieten
van twaalf – de zandbak in; de
schommel op; gierend van de lach.
Medina – uit Afghanistan – schrijft
een verhaal voor ons jubileumboek.
Het verhaal heet “De dieren in het
bos”. Collega Jet helpt haar; stelt
vragen. Dan blijkt Medina nog nooit
een bos gezien te hebben.
Er is ook authentieke verwondering:
de ijspegel die aan de vensterbank
hangt en die je zo graag in de groep
wilt laten zien na het speelkwartier;
de paddestoelen in het bosje achter
onze speelplaats; en dat je in dat-

Zin-zoekend onderwijs

Toch vinden we het een verrijking om
met de kinderen, die vooral gewend
zijn om mechanistisch te rekenen, op
deze manier te werken.
-Met onze scholen in Boxmeer bekijken we hoe we – met behulp van een
methode – onze wereldoriëntatie
vorm kunnen geven.
De Stevensbeekse kinderen hebben
wel even een andere bagage in hun
rugzak; hebben, als kleine wereldburgers, totaal andere dingen van de
wereld gezien dan wij.
Dat bleek bijvoorbeeld in juni 2001:
Samen met een groepje kinderen uit
de bovenbouw bezoek ik het oorlogs- en verzetsmuseum in Overloon.
Ik merk dat ik het spannend vind.
Collega Frank en zijn stagiaire Marianne hebben dit bezoek goed voorbereid. Als we het terrein opgaan
rennen Woita en Jan – uit voormalig
Joegoslavië – naar de tanks. In een
mum van tijd zitten ze er bovenop.
Met drie meisjes loop ik naar binnen.
Aida – uit Kosovo – rent in het rond;
van de ene naar de andere quizvraag. Ze ziet details van uniforms.
Geen “tijd” om naar filmbeelden te
kijken. “Juf, weet jij het antwoord op
de volgende vraag…?”

zelfde bosje uit eikels wortels ziet
groeien.
Bij: “Juf; een eekhoorn” laten we alles uit onze handen vallen en staan
we samen met onze neuzen tegen
het raam.

Over vijf jaar?
Hoe onze school er over vijf jaar uitziet? Ik weet het niet. We verwachten
dat er dan weer kinderen komen die
pas 24 uur in Nederland zijn. Nú wonen ze zo’n drie maanden in Nederland voordat ze onze school
bezoeken. Ook verwachten we dat
de kinderen binnen één jaar weer
weg gaan; de asielprocedure zou
dan afgerond moeten zijn.
Proberen mensenkinderen een veilige plek te geven; dat blijft in ieder geval ons doel. Een plek met veel
mooie dagen, zoals in het vers van
Maria:

Tussen suikerfeest en kerstmis
Ik schrijf dit artikel tussen suikerfeest
en kerstmis. We bereiden ons op
school samen voor op een viering:
zingen; verhalen delen; eten; het
góed hebben met elkaar!
Zojuist kregen we bericht: op de ochtend vóór de viering zal een gezin
met drie kleine kinderen uit het asielzoekerscentrum gezet worden. Met
mijn collega Annelies ga ik naar moeder toe. Moeder heeft Snezana, een
baby nog, op schoot.
“Ik begrijp het niet”, zegt moeder. Wij
ook niet. Woede, verdriet, vertwijfeling, elkaar stevig vasthouden, huilen… Ook dít is “De School”.
Han de Kok is locatieleider “De School”

Wat is het een mooie dag
En wat een mooie bloemen
Het is een lange, mooie dag
Mooie, blauwe bloemen.
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OVER DE ACTIE “EEN STREEP
DOOR DE EINDTOETS”
Op de eerste afnamedag van de CITO-toets, op 29 januari jl. heeft een zevental organisaties,
dat actief is op het gebied van onderwijsvernieuwing, een actie gelanceerd tegen de praktijk
van eindtoets zoals die in de afgelopen jaren is gegroeid. In de Verenigingskring van de NJPV
is daarvoor in het najaar van 2001 het groene licht gegeven. Andere partners, binnen en buiten
de SOVO, de organisatie waarin onder meer de Vrije Scholen, Jenaplan, Dalton en Freinet participeren, volgden. Montessori ontbreekt in dit rijtje. De Nederlandse Montessori Vereniging
(NMV) moest afstand houden tot de actie, omdat die vereniging niet lang geleden een ander
standpunt met betrekking tot eindtoetsen had ingenomen. De NMV sympatiseert overigens wel
met de actie, zoals ook in de brief is vermeld. Buiten de SOVO doen het georganiseerde ervarings- en ontwikkelingsgerichte onderwijs (EGO en OGO) en de Vereniging van Circuitscholen
mee. Het gaat om een tot nu toe unieke samenwerking, die naar meer smaakt.
Tussenbalans
Nu we wat verder zijn kan een tussenbalans worden opgemaakt: wat is
bereikt en wat kunnen we in de toekomst nog verwachten? Het doel van
de actie is veelzijdig. Het verst gaat het
afschaffen van de huidige toetspraktijk
aan het eind van de basisschool. Of
een verandering in die richting is ingezet wordt pas duidelijk als het CITO
volgend jaar het percentage van de
aan de eindtoets deelnemende scholen bekend maakt. Er is alle kans dat
het tot nu toe elk jaar groeiende deelnamepercentage van scholen, dit jaar
86%, in 2003 lager uitvalt. We weten
van enkele gemeenten dat openbare
scholen hun bevoegd gezag hebben
laten weten de toets niet meer af te
nemen (in één geval werd dat door het
bevoegd gezag opgevat als “werkweigering”!). Het is belangrijk dat het
CITO-percentage niet doorgroeit, want
dat zou voor de overheid een argument kunnen zijn om die toets verplicht
te maken. Wie denkt dat dat risico
denkbeeldig is moet recente notities
van de bewindslieden raadplegen!

Speerpunten
Het is opmerkelijk dat in de afgelopen
jaren in de pers breed is uitgemeten
met welke spanningen het maken van
de CITO-eindtoets gepaard gaat,
maar ook dat zo weing is opgeroepen
om er gewoon mee op te houden. In
een aantal gevallen is de verklaring dat
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niet bekend was dat basisscholen
geen verplichting hebben om een
eindtoets, welke dan ook, af te nemen.
De actie kent drie speerpunten. Die leveren drie doelen op, die zijn bereikt
indien:
•De inspectie niet langer de gemiddelde taal- en rekenscore bij de CITOtoets gebruikt om een uitspraak te
doen over de kwaliteit van de
opbrengsten van een school; zo’n
radicale koerswijziging valt niet op
korte termijn te verwachten.
•De pers afziet van het publiceren van
lijsten waarvan de kwaliteit van een
school, gebaseerd op gegevens van
de CITO-eindtoets, zou kunnen worden afgelezen.
•Basisscholen en (alle) scholen voor
voortgezet onderwijs het advies van
de basisschool weer zouden gebruiken als het belangrijkste uitgangspunt bij de plaatsing van leerlingen in
de brugklas.
De zeven organisaties die zich achter
de actie hebben geschaard wilden
allereerst een discussie op gang brengen. Dat doel leek al snel bereikt. Alle
kranten besteedden er op 29 januari
aandacht aan, voor een groot deel op
de voorpagina. De actie was die morgen het eerste item van het NOSradionieuws. De berichtgeving was
helaas niet altijd geheel correct. De
suggestie werd gewekt dat de actie
opriep om de CITO-eindtoets die
vanaf die dag werd afgenomen te boycotten. Daarvan was geen sprake.
Ontijdige en onjuiste berichtgeving in

de pers, tegen zorgvuldig gemaakte
afspraken in, was daarvan de oorzaak.
De radio corrigeerde snel en de NOStelevisiejournaals gaven de kern van
de actie goed weer. Er was een interview in de “2 Vandaag”, de actualiteitenrubriek van de EO en de Tros.
In de scholen was de brief het gesprek
van de dag. De brief kwam in veel
scholen op de agenda van het eerstvolgende personeelsoverleg te staan.
Na 29 april werd het snel stil, maar in
de week daarna meldden zich verschillende redacties van onderwijsperiodieken voor meer informatie en langere interviews. Ook Teleac toonde
belangstelling.

Plaatsing kind in voortgezet
onderwijs
Nu veel brugklassen homogeen worden samengesteld wordt te vroeg
beslist over de plaatsing in een van de
streams in de onderbouw van scholen
voor voortgezet onderwijs. Niet het
basis-, maar het voortgezet onderwijs
is daarvoor verantwoordelijk. En hoewel het de politiek niet is gelukt om de
drempel tussen basis- en voortgezet
onderwijs met behulp van een nieuw
wettelijk kader te slechten, heeft ieder
kind er recht op om in de brugklas verder te kunnen gaan op het punt waar
het in de basisschool is gebleven.
Alle basisscholen hebben inmiddels
een leerlingvolgsysteem, met behulp
waarvan acht jaar ervaring over de
brede leerweg van een kind van 4 tot
12 jaar is verzameld. In het overleg
tussen basis- en voortgezet onderwijs
kan die informatie worden doorgegeven. Het ligt niet voor de hand de
basisscholen te vragen voor welke van
de streams een kind het meest
geschikt is. Een toets, in en door het
voortgezet onderwijs af te nemen, zou
daarover meer duidelijkheid kunnen
verschaffen, een en ander in aanvulling
op de informatie die de basisschool
geeft. Dat onderzoek kan in de tijd
geplaatst worden in het tweede helft
van het achtste leerjaar, onder de verantwoordelijkheid en voor rekening
van het voortgezet onderwijs, of in het
eerste brugklasjaar. Die test zou,
anders dan bijvoorbeeld de CITOeindtoets, geen onderzoek moeten

doen naar leervorderingen, maar naar
de eigenschappen waarover een kind
voor een succesvolle schoolloopbaan
in een van de streams moet beschikken. Bij de interpretatie van de uitslag
van zo’n onderzoek moet bedacht
worden dat kinderen tussen 12 en 15
jaar nog veel kunnen veranderen.
Conclusies mogen daarom alleen met
de nodige voorzichtigheid worden
getrokken. De organisatie van de
onderbouw dient veranderen van stream mogelijk maken, zowel “naar
boven” als “naar beneden”. Een intensieve begeleiding van ieder kind is
daarbij een voorwaarde en natuurlijk is
die het meest gericht op risico-kinderen. De basisschool kan aangeven wie
dat zijn. Nog beter zou het zijn in een
periode van gewenning kinderen in
heterogene groepen te plaatsen om
daar hun mogelijkheden goed af te
tasten. In overeenstemming met de
filosofie van de door de politiek on
zeep geholpen middenschool, duurt
die periode twee of drie jaren. Dat zal
voorlopig wel niet haalbaar zijn.
Politieke partijen die zeggen op te
komen voor wie in de samenleving
gemakkelijk in de verdrukking komen,
zouden zich daarvoor opnieuw hard
moeten maken. Kinderen uit kansarme milieus zijn immers het meest van
een voortijdige selectie het slachtoffer.
Het is een veeg teken dat geen van de
politieke partijen zich daarvoor momenteel echt sterk maakt.
Als er toch nog een eindtoets gebruikt
wordt, dient de uitslag alleen om de
leervorderingen van kinderen vast te
stellen. Maar het ligt veel meer voor de
hand om daarvoor de laatste gegevens die het leerlingvolgsysteem oplevert te gebruiken.
Het omzetten van individuele scores in
schoolscores is “oneigenlijk” gebruik.
Het roept allerlei ongewenste verschijnselen op, waarvoor deskundigen
in binnen- en buitenland waarschuwen. Individuele scores vallen onder
de wet op de privacy. Dat betekent dat
inspectie, noch de pers erover kunnen
beschikken. Als de CITO-toets (of willekeurig welke andere eindtoets) is
teruggezet op de plaats waarvoor het
instrument is bedoeld – namelijk een
mogelijke correctie op het advies van
de basisschool – vervalt een deel van

de bezwaren tegen de huidige praktijk.
De uitslag ervan kan aanleiding geven
om het advies te corrigeren of om de
betekenis daarvan te relativeren.

Toetsen en onderwijstoezicht
Het ligt in de lijn van wat we eerder
betoogden om scholen de vrijheid te
geven te kiezen voor een vorm van
onderwijsevaluatie die bij het lokale
onderwijsconcept past. Deze heeft het
karakter van een interne en continue
voortgangsrapportage, waaraan geen
hoge methodologische eisen gesteld
behoeven te worden. Waar een school
daarvoor wél kiest dienen de richtlijnen
van het Nederlands Instituut voor
Psychologen te worden toegepast.
Voor de afname van professionele
tests zijn geschoold personeel, maar
ook geschikte ruimten nodig. Dat de
testpraktijk in scholen op dit moment
vaak niet aan minimale eisen voldoet
behoeft geen betoog. De condities
waaronder kinderen tests afleggen zijn
niet minder belangrijk dan de kwaliteit
van het toetsmateriaal zelf.
Waar de inspectie reden zou hebben
om te twijfelen aan de kwaliteit van een
school- ‘kwaliteit’ daarbij even breed
opgevat als de wet aangeeft - kan een
meer intensieve en door externen uit
te voeren evaluatie worden voorgesteld (als een advies) of opgelegd (als
een eis). Die evaluatie wordt in dat
geval in opdracht van de school uitgevoerd. De school ontvangt de resultaten en de inspectie krijgt die ter inzage,
maar beschikt er niet over. Op zulke
gegevens is de Wet op de Openbaar
Bestuur niet van toepassing, waardoor
het privacy-karakter van de informatie
voldoende is gegarandeerd. Ouders
kunnen in zulke gevallen op een passende wijze worden geïnformeerd, bijvoorbeeld in een bijeenkomst waarbij
een vertegenwoordiger van de inspectie aanwezig is. Voor onderzoek naar
de totale kwaliteit van het onderwijs
dient, zoals bekend, het periodiek peilingsonderzoek (PPON). Waar individuele en schoolscores onafhankelijk
van elkaar worden vastgesteld – ze
hebben niet op hetzelfde betrekking –
vervalt de drang om met testgegevens
te manipuleren, teneinde er in
‘leaguetables’ goed af te komen.

De pers
Over de pers tenslotte kunnen we kort
zijn. We dromen daarvoor even hardop: kranten besluiten tot het niet langer publiceren van oordelen over
scholen, op welke manier ook, zoals
dat eerder gebeurde in Noord-Ierland
en Wales. De redenen om daarop
terug te komen? Het blijkt dat het
argument dat ouders zo goed worden
voorgelicht over het (toekomstig)
onderwijs van hun kinderen niet houdbaar is. Daarvoor is veel meer genuanceerde informatie nodig en ook ouders
vinden dat simpele ranglijsten leraren
en scholen onrecht doen. Als ouders
iets over een school voor hun kinderen
willen weten lezen ze de schoolgids en
de tekst-rapportages van de inspectie
op internet. Ze bezoeken de school en
praten met leraren, ze spreken ook
met ouders die hun kinderen al op de
school hebben.

Pas echt tevreden
We zijn natuurlijk pas echt tevreden als
politici er blijk van geven te kiezen voor
een benadering van onderwijs die
recht doet aan het eigen karakter van
die maatschappelijke sector. Onderwijs is niet alleen afhankelijk van de
financiële ruimte die de overheid biedt,
maar ook van wat het wettelijk kader
toelaat en hoe voorschriften sturen én
voorwaarden creëren.
Prof. Standaert onderscheidt twee
benaderingen van het onderwijs en
van de vraag naar wat onderwijskwaliteit is: Een pedagogisch-didactische
en een economisch-technische. Het
lijdt geen twijfel dat de balans momenteel is doorgeslagen naar een technologisch-economische invalshoek. Er
zijn nog maar weinig tekenen die wijzen op een andere benadering, daarover is bijvoorbeeld in de programma’s
voor Tweede Kamerverkiezingen weinig te vinden. Als de actie kan bijdragen aan een koerswijziging hebben we
ons doel zeker bereikt.
Op het bovenstaande wordt veel uitvoeriger ingegaan
in de brochure “Een streep door de eindtoets, achtergronden”. Wie als school, ook in de eigen situatie, de
noodzaak ervaart om stelling te nemen tegen verschijnselen waarop de actie is gericht kan in de brochure steun vinden (zie het ingelegde bestelformulier).
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Dick Schermer (eindred.)

AAN EEN VERFRISSENDE
SCHRIJFMETHODE TOE?
Een beschrijving van een nieuwe schrijfmethode, die ook geschikt lijkt voor Jenaplanscholen.
Een combinatie van informatie over achtergronden en berichten van gebruikers.

Verrassend alternatief?
Twee jaar geleden verscheen bij uitgeverij Boreaal in Alkmaar de schrijfmethode Novoskript. Beide auteurs
zijn zelf werkzaam in het basisonderwijs: Ton Baan en Jos Bruschke. Zij
stellen, dat er in elke klas minstens
tien kinderen – één op drie! – zitten
met serieuze schrijfproblemen. De
oorzaak daarvan zoeken zij in een
verkeerde schrijfdidactiek, die leidt
tot onvoldoende automatisering van
het basale, technische schrijfonderwijs. Wat is het alternatief van Novoskript, dat zichzelf als ‘verrassend’
presenteert? De schrijfmethode kan
in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs ingevoerd worden, is in
elk onderwijssysteem bruikbaar, óók
als remediërende methode. Geen
geringe pretentie!
Op grond van een handvol vragen,
bedoeld als uitgangspunten, is er informatie van drie kanten aangereikt:
Boreaal, ’t Broekhoes in Balinge
(Eliene Schuinder) en de Dr. Schaepmanschool (Anne-Marie v.d. Jagt) in
Ridderkerk. De illustraties komen van
Jenaplanschool ’t Broekhoes. Als
gastredacteur voor dit artikel heb ik
voor sympathiserende scholen een
principieel en praktisch beeld van
Novoskript willen schetsen. Veel gegevens en foto’s moesten echter
achterwege blijven vanwege de altijd
beperkte ruimte.
Novoskript – principieel
De naam Novoskript. Het woord
‘novo’ staat voor nieuw en innovatief,
‘script’ voor flexibel script en de ‘k’
voor respect voor het individuele
kind. Het script betekent hierbij een
op maat te hanteren werkboek voor
de leerkracht en beslist geen strikte
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handleiding. De schrijfmethode is bedoeld voor groep 3 tot en met 8 van
de basisschool.
Voor de auteurs is wezenlijk:
De integratie van motoriek en schrijven; belang van de totale psychomotorische ontwikkeling.
De stimulering van individuele keuze,
zelfstandig werk, eigen fantasie, onderlinge hulp.
De ontkoppeling van schrijven en lezen. Beide processen ontwikkelen
zich meestal niet parallel.
Het doel is om kinderen op een plezierige manier een goed leesbaar,
soepel en vlot handschrift aan te leren, dat tevens een positief effect
heeft op hun zelfvertrouwen.
Het lesmateriaal kent een modulaire
opzet. Het bestaat uit een uitgebreid
systeem van aantrekkelijke opdracht-

kaarten voor de kinderen; totaal 13
sets, onderverdeeld in 65 series, 475
mogelijkheden om verantwoord te
bewegen. Voor de leerkracht is er het
vermelde losbladige werkboek in een
multomap.

Novoskript – praktisch
Een kort overzicht van de 13 sets
geeft aan op welke specifieke en
schrijfmotorische terreinen Novoskript zich letterlijk beweegt:
Leren coördineren van grote en kleine bewegingen, set 1 tot en met 6, te
weten: evenwicht, tweezijdig op bord
en papier, tweehandig ruimtelijk
werk, lichaamsoriëntatie, ritmische
lijnen op muziek, spiegelen en roteren, totaal 33 series.
Schrijven van letters en cijfers zonder
schrijfspoor, set 7; stoplichtmodel
met groen/begin, oranje/rust, rood/
eind en richtingpijltjes; aftekenkaart
voor kind (bevordert zelfstandige
keuze en planning) en observatieformulier voor leerkracht (om te signaleren, registreren en schrijfvaardigheid
na bepaalde onderdelen te diagnostiseren).
Oefenen van verbindingen en vlot
aan elkaar schrijven, set 8; met 8
natuurlijke en 10 lastige verbindingen;

aftekenkaart kind en observatieformulier leerkracht.
Systematisch oefenen van hoofdletters, set 9; aftekenkaart voor kind en
observatieformulier leerkracht.
Temposchrijven met spreekwoorden
en gezegden, set 10; in groep 6 ongeveer 30 letters en tekens per minuut, in groep 8 ongeveer 60.
Schrijven van drukletters en er eigen
ontwerpen mee maken, set 11.
Herhalen van basisvaardigheden op
een creatieve manier:
schrijven met brede pen, set 12;
lijnen in beweging, set 13.

Wat vraagt Novoskript van een
school?
Op ’t Broekhoes kan deze vraag, met
name voor een Jenaplanschool, duidelijk worden beantwoord. Allereerst
moet je als school aan een verfrissende schrijfmethode toe zijn. Je
dient daarnaast de individuele behoeften en wensen van de kinderen
te kennen. Bovendien moet je goed
kunnen plannen en een creatieve instelling bezitten. Niet in de laatste
plaats moeten de kinderen gewend
zijn of raken aan zelfstandig werken
met dag- of weektaken.
In de Dr. Schaepmanschool wordt
concreet aangegeven wat beginnende collega’s lastig vinden. Zij hebben
er moeite mee om de bekende
schrijfschriftjes los te laten. De rode
draad is voor hen niet altijd ‘zichtbaar’. Het zelfvertrouwen is bij hen
niet steeds aanwezig om te weten
dat zij op de goede weg zijn en dat
de kinderen juist leren schrijven. Dit
vraagt behoorlijk wat begeleiding en
positieve feedback. Binnen het
bouwoverleg en de teamvergaderingen wordt Novoskript regelmatig

geëvalueerd, worden de resultaten
(opbrengsten) besproken en de plannen bijgesteld.
Scholen die begeleiding wensen bij
de invoering van de methode ontvangen een stappenplan, waarmee Novoskript zelfstandig kan worden
ingevoerd. Ook kunnen zij gebruikmaken van praktische invoeringstrainingen. Uitgeverij Boreaal beschikt
daartoe over ruime ervaring in het organiseren en verzorgen van na- en
bijscholing. In het Werkboek worden
diverse scholingsactiviteiten aangeboden: RT/IB-consult, korte starttraining Novoskript schrijfmethode,
nascholing, ouderavonden, lezingen,
cursussen. (p. 19)

Instructie
Het gebruik van het kaartsysteem is
veelzijdig: de leerkrachten gebruiken
de opdrachtkaarten om korte instructies te geven, waarna de kinderen zelf met de schrijftaken aan de
slag gaan. Na een introductie zijn ze
snel in staat om zelfstandig met het
systeem te werken.
Ervaringen van ’t Broekhoes: Vaak is
het prettig om een nieuwe set te introduceren aan alle kinderen tegelijk,
bijvoorbeeld in de kring. De meeste
sets behoeven een korte gezamenlijke instructie. Er kan dan gewezen
worden op waar het staat, wat voor
kleur het heeft, welk pictogram erbij
hoort, wanneer ze daarvoor kunnen
kiezen. Vervolgens kan er individueel
of groepsgewijs aan gewerkt worden
– heel veelzijdig inzetbaar.
Blokperiode (inclusief onderlinge hulp,
differentiatie en evaluatie)
In deze pedagogische situatie –
groepenwerk, blokuur, stilwerktijd –
kan de modulaire opzet van het lesmateriaal goed tot z’n recht komen.
De kinderen kunnen individueel,
groepsgewijs of in tafelgroepjes aan
de slag, nadat de leerkracht een korte introductie bij een schrijfopdracht
heeft gegeven.
Dit maakt het mogelijk om op eigen
niveau en in eigen tempo te werken.
Een voorbeeld: aan het einde van
groep drie kan het ene kind beginnen

met de verbindingen (set 8), terwijl
een ander in groep vier nog oefent op
de laatste losse letters (set 7).
Met de ‘menukaart’ als opdrachtenblad beschikken de kinderen over
een duidelijk handvat bij het zelfstandig werken aan de eerste zes sets.
Hieronder volgt alleen het (keuze)menu voor de maandag, met de pictogrammen voor resp. evenwicht,
tweezijdig op bord en papier, tweehandig ruimtelijk werk, lichaamsoriëntatie, ritmische lijnen, spiegelen
en roteren.
Er zijn twee keuzemogelijkheden:
- per dag een andere set en daarvan een opdracht, waarna het
bijbehorende vakje wordt ingekleurd;
- per dag zelf set en opdracht kiezen, waarbij ook spontane herhaling van een bepaalde set
mogelijk is.
In de Dr. Schaepmanschool gaat het
er als volgt toe. Op het moment, dat
schrijven op de weektaak staat, krijgen de kinderen enerzijds gerichte
opdrachten uit Novoskript, anderzijds kunnen ze voor keuze-opdrachten kiezen. Een kind in groep drie
krijgt bijvoorbeeld instructie over een
bepaalde letter; het gaat deze inoefenen, zo vaak het zelf wil en op meerdere manieren: op het bord, in het
zand, met klei, enzovoorts. Heeft
het daarnaast behoefte om nog een
keuze-opdracht te doen, dan kan het
kiezen uit: een andere letter, nog
eens oefenen, of misschien nog eens
een concentratie-oefening pakken.
Het valt op, dat zij deze bewegingsen schrijfactiviteiten zo gemotiveerd
oefenen en uit zichzelf voor herhaling
kiezen. Met de individuele aftekenkaart kan een kind in één oogopslag
zien waar het aan toe is. Favoriete
onderdelen zijn de concentratie-oefeningen, evenwichtsoefeningen; in
de bovenbouw zijn dit de oefeningen
met kralenplankjes en opdrachten
waarbij veel kleuren en versieringen
aan de orde komen, zoals mandala’s
(niet mandela’s!) en eenlijntekeningen
(zoals die van de hier zwarte draak):
Het zelfinstruerende karakter van het
lesmateriaal maakt het ook mogelijk
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om een onderdeel nog eens extra te
oefenen. Dit mag je echter niet echt
remediëren noemen.
In Balinge wordt deze ervaring gedeeld: “Ook kun je als leerkracht een
kind bepaalde opdrachten geven,
omdat je vindt dat dat kind nog wat
extra motorische ondersteuningsoefeningen moet doen. Als je merkt, dat
een bepaald kind een bepaalde
hoofdletter nog niet kent dan wel vergeten is, kun je het een opdracht geven om dat in die week nog even te
herhalen.”

Waardering

om elkaar te instrueren, zoals bij het
eenduidige principe van de stoplichtletters. Ze leren de letters op een bepaalde manier in te voelen, met de
linkerhand, rechterhand en met beide
handen tegelijk, daarna met de ogen
dicht op tafel, vervolgens echt schrijven. Dit inoefenen is heel belangrijk
voor de motorische ontwikkeling en
moet dus goed gebeuren – denk aan
de kritiek van de auteurs op de
schrijfdidactiek! Letterlijk zegt ’t
Broekhoes: “De kinderen weten het
wel en ik benadruk iedere week weer
waarom het zo belangrijk is. Toch
vind ik het prettig om tijdens de blokperiode de groepjes langs te kunnen
lopen om te kijken of het inoefenen
goed gaat.” Door de kleuren groenoranje-rood kunnen ze elkaar erop
wijzen waar je een letter begint, even
rust en stopt. Een collega heeft een
groepsoverzicht van alle stoplichtletters aan de wand gehangen, nadat
zij ze aan de kinderen had aangeboden. Op dit overzicht kunnen de derdegroepers zien wie welke letter(s) al
heeft geoefend en aan hen hulp vra-
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gen. De kinderen blijken deze taak
heel serieus te nemen. Ook de verbindingen en de hoofdletters bieden
mogelijkheden voor effectieve samenwerking.
Met de ‘schrijfplanner’, die een tiental
aandachtspunten voor goed leesbaar handschrift vermeldt, kunnen zij
elkaars producten kritisch beoordelen. De kinderen raken eraan gewend
feedback (omcirkel wat goed ging)
en feedforward (geef met pijltje aan
wat beter kan) te geven en te ontvangen. Bij het temposchrijven bewijst
de planner opnieuw goede diensten.
Tevoren spreken zij met elkaar af
welk spreekwoord zij (met stopwatch) gedurende drie minuten een
aantal keren gaan opschrijven.

Extra hulp
Het team in Ridderkerk is van mening: “Door een juiste procesbegeleiding is remediëring overbodig.” Het
enige waar je toe aanspoort is dat
kinderen soms de opdracht krijgen

Anne-Marie van de Dr. Schaepmanschool vindt de procesbegeleiding
veel waardevoller dan alleen de
productbeoordeling, die bij andere
methoden zo’n belangrijke plaats inneemt. Het is haar verder opgevallen,
dat de kinderen zonder stress leren
schrijven; geen spanningen en angsten, maar plezier in het bezig zijn.
In Balinge spreekt men zich zo uit
over Novoskript: “De sets kunnen in
alle bouwen gebruikt worden en zijn
voor elke leeftijdscategorie aantrekkelijk, zodat je het materiaal voor elk
kind in kunt zetten.”
Het oordeel in Ridderkerk spreekt
eveneens voor zich: “Kortom een
methode die perfect zou passen in
‘De Rozentuin’, een methode die duidelijke observatiemiddelen voor de
leerkrachten biedt. Tevens zijn we erg
blij met het nieuwe stappenplan voor
zij-instromers. Deze kinderen weten
vaak niet wat ze meemaken: Noemen jullie dit schrijfles? Kinderen
werken graag met de methode.
Elk kind krijgt vooral positieve beoordelingen, waarmee ze weer verder
kunnen in hun ontwikkeling. Novoskript is een methode, die stof aanbiedt voor de ontwikkeling van het
totale kind: een belangrijk doel binnen het Jenaplanonderwijs!”
Een bijzondere ervaring van de Dr.
Schaepmanschool tot slot. Tijdens
een algemene stamgroepavond zijn
de ouders geïnformeerd over waarom en hoe er met Novoskript gewerkt wordt. Er is uitgelegd wat er zo
anders is aan deze methode en

waarom de manier van werken zoveel beter aansluit bij de school. Tijdens deze avond is het wij-gevoel
groter geworden. De ouders reageerden zeer positief op deze nieuwe
ontwikkelingen. Zij begrepen waarom
de school het schrijfonderwijs positief
wilde laten worden. Hun eigen stress
bij het vroegere schrijfonderwijs
kwam zeer regelmatig ter sprake – zij
wilden hun kinderen hiervoor behoeden.
In Mensen-kinderen van november
vorig jaar staat de bijdrage “Schrijven

moet blijven”. Daarin staan onder
meer aanbevelingen voor schrijfinstructie en schrijven in de blokperiode. Interessant om ze er nog eens op
na te slaan.
Bovenaan deze pagina staan twee
regels uit het verhalenschrift van een
zevenjarig meisje, dat de verbindingen nog aan het leren is. De drukverschillen illustreren goed hoe
inspannend schrijven in deze fase is.
Ben Engelhart gaf destijds (1954) een
schriftpsychologische analyse van

twee schrijfmethoden. Iets dergelijks
ontbreekt van recente methoden,
ook van Novoskript. Zo’n analyse
kan laten zien welke “ideal national
personality” (P. Scott Hollander,
1998) in een ‘schoolvoorbeeld’ weerspiegeld wordt.

BESPROKEN WERD
Novoskript, uitgegeven door Boreaal,
072-5127063, www.boreaal.nl
Nadere informatie bij de uitgeverij te
verkrijgen
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Kirsja Oudshoorn

STUDENTENCONFERENTIE
2002
Vanaf het jaar 2000 is een vroegere traditie weer in ere hersteld: de jaarlijks ontmoetingsdag
van pabo-studenten die hebben gekozen voor de Jenaplanstroom.
Over groene, rode en blauwe groepen, een ‘Leidse Rozentuin’ en de Jenaplanschool als Vrije,
Algemene Volksschool.
Congresgangers
Op woensdag 30 januari vond de
jaarlijkse conferentie van Jenaplanstudenten plaats. Ditmaal was Hogeschool Leiden de organisator van de
bijeenkomst. Pabo 4 studenten hadden samen met Ton Hooijmaaijers
een aantrekkelijk programma bedacht. Ongeveer zeventig studenten,
afkomstig uit onder andere Zwolle,
Assen, Rotterdam en Leiden, vormden met elkaar de congresgangers.
Na de koffie en welkomstwoorden in
het auditorium splitste men zich op
om in kleinere groepen verder te praten. In deze kringen werden stageen studie-ervaringen uitgewisseld.
Elke groep had zijn eigen kleur en zijn
eigen gespreksonderwerpen. Zo waren de “groenen” in gesprek over het
dragen van sloffen en de “blauwen”
bespraken de verschillen tussen Jenaplanonderwijs en regulier onderwijs. De “roden” hadden zo hun
eigen ideeën over de klas als woonkamer; de tafel was gedekt met een
rood kleed en een rode bos bloemen
maakte het geheel af. Achteraf werd
dit samenzijn bestempeld als “leuk
en vooral nuttig”.

Een ‘Leidse Rozentuin’
Het volgende programmaonderdeel
bestond uit de presentatie van de
eindopdracht van Pabo 4 studenten
van de Hogeschool Leiden. Zij hadden de afgelopen maanden hard gewerkt aan het oprichten van hun
eigen, fictieve Jenaplanschool. Hun
school had als naam de “Leidse
Rozentuin” meegekregen, waarvoor
ook een eigen logo ontworpen was.
De studenten presenteerden zich als
schoolteam aan het publiek.
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Het oprichten van een school vergt
natuurlijk regelmatig overleg: men
moet gefundeerde keuzes kunnen
maken. Verschillende werkgroepen
binnen het team waren verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het uitkiezen
van een nieuwe taalmethode en het
onderzoeken van de voor- en nadelen van een eventuele 1-2-3 combinatie. Dit schoolteam heeft het
raamwerk gecreëerd, dat als basis
van de nieuwe school dient. Met dit
frame starten studenten volgend jaar
en vullen zij het “schoolbeleid” verder
in.
Als laatste “proef van bekwaamheid”
werd het schoolteam een week na
de conferentie op donderdag 7 februari onderworpen aan een bezoek
van “schoolinspecteur” Ad Boes. Hij
heeft de studenten flink aan de tand
gevoeld en was onder de indruk van
het niveau van de studenten. Volgens
de inspecteur wist dit schoolteam
goed waar ze mee bezig waren.
Over het unieke van deze eindopdracht ontbrak het de overige studenten duidelijk aan informatie
vooraf. Hierdoor was bij de zaal niet
helder waar de studenten zich nu al
die maanden mee bezig hadden gehouden. Het publiek stelde vragen
die door een eenvoudige uitleg van
de opdracht voorkomen hadden
kunnen worden. Zo waren er al studenten afgestudeerd. Ook de reeds
afgestudeerden hadden geparticipeerd in werkgroepen die allerlei beslissingen hadden genomen. Het
aanwezige schoolteam kon daarom
niet in alle gevallen goed uitleggen
waarom men tot een bepaald besluit
was gekomen. Als er vooraf meer
duidelijkheid was geweest over de
eindopdracht had de zaal zich meer

op de inhoud van de presentatie kunnen richten. Het schoolteam was om
die reden enigszins teleurgesteld
over sommige reacties. Gelukkig
konden zij het verloop van de presentatie snel een plek geven. De studenten waren “trots op hun school
en op alles wat zij de afgelopen
maanden bereikt hadden!” Het feit
bijvoorbeeld dat er van studenten
van de Rotterdamse en Leidse vestigingen van de hogeschool één team
gesmeed moest worden was al een
flinke les in human dynamics op
zich. En juist die processen hadden
zij niet op het publiek over kunnen
brengen.

Actie eindtoets
Na de presentatie van de studenten
volgde een lezing van Ad Boes. Het
was geen toeval dat deze stil stond
bij de zeer recente actie tegen de
Cito-toets. De NJPV had het voortouw genomen in een – gezien de
reacties in de media – succesvolle,
landelijke actie tegen de Cito-eindtoets. In een brief aan alle basisscholen werd nog eens duidelijk gesteld
dat resultaten van de Cito-toets gezien worden als “dubbele opbrengst”. Dat wil zeggen, niet alleen
de persoon van de leerling wordt
omgezet in één cijfer, ook de basisschool kan zien hoe goed of slecht zij
het doet. Bovendien wordt het belang van de toets door het voortgezet
onderwijs over het algemeen overtrokken. Een basisschool volgt haar
leerlingen gedurende een periode
van acht jaar. De ontwikkeling van
een kind vang je niet in één cijfertje!
Daarom is het voortgezet onderwijs
meer gebaat bij een uitgebreide toelichting bij het advies, dan bij de uitkomst van de Cito-toets.

Jenaplan: Vrije, algemene
volksschool
De lezing van Ad Boes behandelde
een drietal punten, te vangen in de
term “Vrije Algemene Volksschool.”
Volgens Ad Boes moet een school
oppassen niet het uitvoerend orgaan
te worden van andermans ideeën –
van bedrijfsleven, staat en kerk. Peter

Petersen claimde voor scholen vrijheid van de directe invloed van deze
drie instituties en dit is nog steeds
actueel. De school is een ruimte voor
de ontwikkeling van kinderen, met
een eigen pedagogische taak. Daarin
zijn Vrije School en Jenaplan het tot
op grote hoogte eens. Ouders hebben opvattingen en zij hebben het
recht een school te kiezen die bij hun
opvattingen past.
Bij de invoering van de herziene
grondwet uit 1848 werd er vrijheid
van onderwijs gegarandeerd. Financiële gelijkstelling echter, zou tot
1917 op zich laten wachten. Deze
strijd staat bekend als de “Schoolstrijd”. Dankzij de grondwet kennen
wij nu negentien typen bijzondere
scholen. Deze scholen kunnen niet
gedwongen worden te fuseren of ge-

dwongen worden leerkrachten over
te nemen. De vernieuwingsscholen
hebben sterk van deze onderwijsvrijheid geprofiteerd.
Het tweede begrip “algemeen”,
spreekt voor zich. Een ieder mag
toegelaten worden tot de school.
Openbare scholen kunnen geen leerlingen weigeren; confessionele scholen wel. Met “Volksschool” tot slot,
bedoelde Peter Petersen dat alle
standen op dezelfde school aanwezig behoorden te zijn. Eén school
voor iedereen.

De verhalenman
De dag eindigde met een optreden
van de Verhalenman, Karel Baracs.
Zijn optreden bracht de studenten terug bij wat volgens Baracs de essen-

tie van het onderwijs is: In een veilige
omgeving de kinderen door middel
van verhalen kennis laten maken met
de wereld om hen heen. Een interactief optreden liet ons zien dat de huidige Pabo-student haar (!) hand niet
omdraait voor een toneelimprovisatie. Zoals Baracs na zijn optreden zei:
“ Hier in deze zaal zit het neusje van
de Pabo-zalm. Wees er zuinig op,
want dit is de hoop voor ons basisonderwijs.”
Ik durf te beweren dat de Verhalenman iedere aanwezige in de zaal
heeft geïnspireerd met zijn prachtige
optreden. Als alle leerkrachten zo
konden vertellen… Het was het slot
van een afwisselende en geslaagde
dag.
Kirsja Oudshoorn is docente aan de
Hogeschool Leiden

Koffie zetten bijvoorbeeld
Zo is men soms alleen in huis: de dingen
Verliezen binding met de werkelijkheid.
Wegglijdend in een slaap buiten de tijd
Houden zij op te glazen en te zingen.
En zij ontkennen hun herinneringen
En raken langzamerhand hun geheugen kwijt.
En men wordt roerloos als hun roerloosheid
Een vreemdeling onder de vreemdelingen.
Dan moet men heel gewone dingen doen.
Iets jaren ouds, bijvoorbeeld koffie zetten.
Aandachtig op kleine gebaren letten.
Zorgvuldig bonen in de molen doen.
Een warme, korreldroge geur begint,
Zich langzaam door de kamer te verspreiden,
De dingen tot hun leven te bevrijden
De spiegel glimlacht terug. Het water zingt.
Harriet Laurey.
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TOM
Ik kan er
niet bij
Riemkje en Anne zijn zusjes. Allebei hoogblond
en helblauwe ogen. Riemkje is net twee geworden en Anne gaat al naar ‘de basisschool’. Ze
hebben waarschijnlijk heel wat genen gemeen,
maar ze gaan er verschillend mee om.
En een groot verschil is natuurlijk het feit dat
Riemkje een voorbeeld heeft dat ze kan imiteren.
En in imiteren is ze een expert. Ze imiteert Anne,
mem, heit, de teletubbies, iedereen en alles. Ze
zingt na drie keer Anne’s schoolliedjes mee. Ze
verzet de pionnen op het Mens-erger-je-nietbord en telt: Eén, veel, die, … En ze kraait naar
baby Tom in de wieg:
- Hallo Tommiedebommie, klein manneke……

De eerste deadline die mem Feya ’s morgens
moet nemen is de schooltijd van Anne. Dat valt
niet altijd mee, vooral niet met kleine Tom, die er
zijn eigen ritmes op na houdt.
Aan Riemkje zal het niet liggen. Die begin al te
praten voor ze de ogen open heeft. Is het al weer
dag? Oké, kom maar op!
Ze zit in de tafelstoel en lepelt energiek haar pap
naar binnen. Ondertussen kijkt ze om zich heen:
wat is er gelijk, wat is er anders, waar liggen straks mogelijkheden. Er gaan persoonlijke records
sneuvelen. Je hebt van die dagen.
Dan valt haar oog op Anne. Anne is een dromer.
Die kan alles wel maar het komt er nog niet van.
De slaapvogel zit nog op haar schouder. Het
blauw van haar ogen is twee tinten donkerder. Ze
hangt met haar hoofd boven de pap en ziet geen
verband met de lepel ernaast.

Riemkjes eetritme stokt. Ze roept:
- Anne, eten!
Werktuiglijk reageert Anne, ze neemt een hap.
- Goedzo! klinkt het vanaf de tafelstoel en Riemkje vervolgt haar eigen race: rondje 31, het eerste
record is in de maak.
- Opschrijven, zeg ik tegen Feya. Wat zo’n kind
van nauwelijks twee al met taal kan doen. Niet alleen die grappige uitspraken die vooral uit onkunde ontstaan, ook leuk, maar vooral die eigen
vondsten die je soms verbaasd doen staan:
Waar haalt ze het vandaan?! Dat is niet enkel imiteren. Wat gaat er in dat witte koppie om? Meer
(en anders) dan we denken…
- Kijk, de maan! zeg ik.
- Ja, zegt ze. En na een korte stilte:
- De maan kan niet lopen…
Verwarring, nieuwsgierigheid, wat bedoelt ze nou
weer, ik kan er niet bij… Ik vraag:
- Waarom niet?
Maar de vraag komt niet aan. Of het antwoord is
wel uiterst merkwaardig:
Ze laat een wind. Ze kijkt me guitig aan en stelt
voor:
- Zal ik er nog eentje doen? Ik houd mijn facie
strak en zeg:
- Ja, doe maar!
Ze gaat een beetje krom staan, knijpt haar ogen
toe, en wacht…
Dan zegt ze met een benepen stemmetje:
- Ik kan er niet bij….

