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Bij het 90e nummer van Mensen-kinderen
 
Ik zie het nog voor me, de ‘act’ van Gerrit Fronik op 
de Jenaplanconferentie van 2002. Bij de lezing die hij 
daar verzorgde stonden twee katheders op het podium 
– een met het opschrift ‘ideaal’ en een met ‘werke-
lijkheid’. Zijn lezing begon met het spannen van een 
touw tussen beide spreekgestoelten als symbool van 
de spanning tussen beide en tijdens de lezing pendelde 
hij heen en weer van de ene naar de andere kant. Zon-
der helaas te kunnen genieten van dit humoristische 
toneelspel kunnen we het uitgesproken verhaal wel 
nalezen in dit nummer. Het is een lang artikel, eigenlijk 
veel te lang voor Mensen-kinderen, maar het is – zo 
schat ik in - inhoudelijk rijk genoeg en door de structuur 
en de humor goed te ‘verteren’ en ervan te genieten 
en het met anderen te bespreken. Ik heb het niet over 
mijn hart kunnen verkrijgen om het in te korten. Het 
is tevens een opmaat voor het thematische deel van 
dit nummer. Zoals het artikel over de Deense school 
Bifrost, waar mensen tegen de verdrukking is hun ‘ide-
ale’ school ontwikkelden die ons ook weer kan inspi-
reren. We kunnen daarbij gehinderd worden door de 
‘ideale’ omstandigheden waaronder deze collega’s in 
Denemarken werken, maar  wellicht kunnen we daar 
doorheen kijken. In het daarop volgende artikel over 
het sleutelbegrip ‘pedagogische situatie’ wordt duidelijk 
dat je je best kunt en moet doen om situaties met een 
dergelijke kwaliteit te scheppen, maar dat hier de span-
ning tussen ideaal en werkelijkheid altijd voelbaar blijft 
en dat dit maar goed is ook.

Zonder idealen van een humane school en een humane, 
rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving 
wordt het maar een vlakke boel en worden onderwijs 
en samenleving zeker niet beter, integendeel. Hoge 
idealen kunnen echter ook veel kapot maken, als ze 
koste wat kost doorgezet worden. Hoe kunnen we op 
een gezonde manier omgaan met idealen? Lang geleden 
heb ik in dit blad al eens het verhaal van Don Quichote 
ten tonele gevoerd, daarbij geïnspireerd door de theo-
loog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer (1906  - 1945). 
Die stelt in zijn ‘Ethik’ beide hoofdpersonen uit de Don 

Quichote voor als type van twee onvruchtbare manie-
ren om met idealen om te gaan. Don Quichote is de 
weliswaar sympathieke, maar toch treurig stemmende 
ridderfiguur, die elk ‘onrecht’ compromisloos te lijf 
gaat, maar altijd het onderspit delft en zich belachelijk 
maakt. 
Het radicalisme van Don Quichote lijkt nog onschul-
dig en schaadt vooral hemzelf. Maar er zijn heel wat 
minder onschuldige vormen waarin radicale ‘wereld-
verbeteraars’ met vaak aanvankelijk goede bedoelingen 
letterlijk over lijken gaan om hun doel te realiseren. 
Sancho Pancha, de knecht, is de waarden-loze opportu-
nist. Hij ziet het compromis als de hoogste wijsheid en 
roept alleen maar afkeer op vanwege zijn glibberigheid. 
Beide houdingen – die van de ‘Prinzipienreiterei’ en van 
de eindeloze plooibaarheid – zijn voor ons te beschou-
wen als gevaren, die we beide moeten vermijden. Com-
promissen zijn onvermijdelijk, zeker als het om tamelijk 
pragmatische kwesties gaat. Er kan echter ook zoiets 
zijn als een halfzacht, een te snel en te vroeg compro-
mis, waar dieperliggende waarden (zoals uitgedrukt 
in de basisprincipes) aan de orde zijn. Dan wordt het 
gevecht feller, zowel innerlijk als uiterlijk,  
dan mag het er stevig aan toe gaan. Ook daar zijn  
vaak compromissen nodig, als een vorm van ‘wapen-
stilstand’, een voorlopige beslissing. En we moeten 
elkaar helpen om dat ‘voorlopige’ karakter niet te 
vergeten en elkaar ‘scherp houden’, zonder elkaar 
de maat te nemen. Om met Bonhoeffer te spreken: 
Jenaplan is een concept ‘jenseits von Radikalismus und 
Kompromiß’, geen secte en geen vrijblijvende praat-
club. 
De overige artikelen in dit nummer hebben te maken 
met het begrip ‘levende school’, zoals dat in het 
novembernummer met het voorbeeld uit Noorwegen 
werd geïntroduceerd. Een Jenaplanschool vertelt hoe zij 
al jarenlang met succes een kinderboerderij bij de school 
hebben, met vele mogelijkheden voor natuurbeleving. 
Als ‘spiegel’ voor dit artikel worden voorts delen uit een 
interview met Ben Keyl uit Pedomorfose van 25 jaar 
geleden opnieuw afgedrukt – verassend actueel. 

Een goed lees- en jubileumjaar 2004 toegewenst. 
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VERLANGEN
Ze vinden dat opvang en begeleiding van nieuwe collega’s niet afhankelijk 
mag zijn van toeval. Eigenlijk zouden ook roosterproblemen geen roet in het 
eten mogen gooien, al komt dat best nog wel eens voor. En dat sommige 
beginnende leraren zich een beetje schuldig voelen als ze een beroep doen op 
hulp en ondersteuning zou niet mogen vóórkomen. Daarom doet de school 
een tevredenheidsonderzoek bij hun ‘Jong Talent’ en hun interne coaches. Ze 
denken dat het nog beter kan. En dan staat er boven een van de vragenlijsten 
die ik moet verwerken met kleine lettertjes:‘en wat doen jullie met de leraren 
die al meer dan twintig jaar hun werk goed doen’? 

Intrigerend: ‘en wat doen jullie met de leraren die al meer dan twintig jaar hun 
werk goed doen?’ 
Ik blijf hangen bij die opmerking. Een beetje nieuwsgierig naar de persoon 
eráchter. Wat lees ik daar nou? Frustratie? Ontevredenheid? De behoefte om te 
prikkelen? Behoefte aan erkenning? Aandacht? Verlangen?
De antwoorden zijn vergelijkbaar met die van zijn collega-coaches. Niets dat een 
verklaring zou kunnen geven voor die in rood geschreven regel in de kop van 
het eerste blad. Ik sla de pagina om voor het antwoord op de laatste vraag. Er 
staat ook iets bij de voettekst ‘ Jong Talent’ zie ik. Met dezelfde priegellettertjes 
heeft de invuller daar op de laatste pagina bij bijschreven: ‘wordt dit vervolgd 
door ‘gevestigd talent’? 

De directie kan gerust zijn. Dit ‘Jong Talent’ onderzoek wijst uit dat de begin-
nende docenten heel tevreden zijn over de opvang, de begeleiding en daarmee 
over de aandacht die zij krijgen. Eigenlijk missen ze maar één ding: regelmatig 
en gestructureerd contact met collega-beginners. Om ervaringen, zorgen 
en  problemen te kunnen delen. Om te kunnen horen hoe het anderen in een 
 vergelijkbare situatie vergaat. Om te merken dat ze niet de enige zijn met start-
problemen of vragen. Intervisie zou aan deze behoefte goed tegemoet kunnen 
komen. Ze noemen die mogelijkheid trouwens ook al zelf. 
Ook het onderzoek bij de interne coaches heeft een duidelijke uitkomst. Het 
 eerste dat opvalt is de grote betrokkenheid. De interne coach heeft het moeilijk 
als de beginnende docent het moeilijk heeft. Het gaat de coach aan het hart 
als het eerste jaar moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld als de beginnende docent 
vastloopt in ordeproblemen of in de omgang met leerlingen die niet meer 
ge motiveerd zijn voor school en onderwijs. De coach trekt zich dat aan. Voelt 
zich verantwoordelijk. In de vragenlijst schrijven ze over situaties waarin tips, 
suggesties of hulp in de klas, niet meer voldoen. Ze willen weten hoe het dan 
verder moet. Willen betere coaches worden. Ook schrijven ze dat het onder-
steunen 
van het leerproces bij een nieuwe collega kan leiden tot reflectie op hun eigen 
doen en laten en tot nieuwe ontwikkeling bij zichzelf. Tot opnieuw of anders 
geïnspireerd raken. 

Het is niet moeilijk om de uitkomsten te vertalen in aanbevelingen. Het zal 
voor deze school ook niet moeilijk zijn om iets met die aanbevelingen te gaan 
doen. Wat meer tijd zal vragen zijn die twee opmerkingen:‘en wat doen jullie 
met docenten die al meer dan twintig jaar hun werk goed doen’ en ‘wordt dit 
gevolgd door ‘gevestigd talent’? en het verlangen dat daaruit spreekt. 

Cath van der Linden
Senior-adviseur en projectleider Giralis, partners in onderwijs, 
’s-Hertogenbosch
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Spanningsveld 
Hoe ga ik daar mee om? Net als ieder ander die dit 
leest. Wat dat betreft is de ene mens niet beter dan 
een ander. Er is gezegd dat het moeilijk is om te gaan 
met de spanning tussen 
Met je hoofd in de wolken lopen en
Met beide benen op de grond blijven staan. 
Daarvoor is het nodig te pendelen tussen beide uiter-
sten. Dat maakt het leven, zeker ook het Jenaplanleven 
boeiend. Het verveelt nooit, integendeel. Ik heb zelf 
die spanning beleefd als een voortdurende strijd om 
 datgene waar je in gelooft ook in werkelijkheid te 
bereiken. Dat kun je nooit in je eentje, maar dat vereist 
een goed team, dat meedenkt en de realiteit niet uit 
het oog verliest.
De essentie van het geven van onderwijs aan kinderen 
is dat er sprake moet zijn van een relatie. Een relatie is 
uit de aard der zaak idealistisch. Zo niet dan is er geen 
relatie meer. Idealisme krijgt vorm en wordt geremd 
door de werkelijkheid, bar en boos soms, maar ook 
 uitdagend.

Tijd en Identiteit
Tijd is een intrigerend iets. Kijkt u dat maar na in de 
Algemene Map van WO-Jenaplan – de leerlijn TIJD. De 
tijd bepaalt je identiteit. De antwoorden op de vragen 
‘Waar kom je vandaan?’en ‘Waar wil je naar toe?’ 
bepalen waar je nu in de tijd staat. Wat je in het heden 
bent.
Dat geldt ook voor Jenaplanscholen: Waar ben je als 
school vandaan gekomen? Waar wil je naar toe? En 
daarom sta je nu hier op dit moment in deze fase van 
ontwikkeling.
Je bent nooit blanco als je ergens aan begint. Op zijn 
minst neem je jezelf mee. Maar ook de waarheid die je 
denkt te vinden is niet objectief, elke waarheid wordt 
door elke persoon, elke school subjectief beleefd. 
De ‘enige, echte ware Jenaplanschool’ is er niet. Elke 
school ontwikkelt zich volgens zijn eigen identiteit. En 
daarom heb ik respect voor alle vormen van Jenaplan-

onderwijs zoals die in de scholen wordt vormgegeven. 
Als ze maar kunnen aangeven waarom ze de dingen 
doen zoals ze ze doen. Identiteit is: de samenballing 
van de spanning tussen verleden en toekomst in het 
heden, in het nu. Identiteit wordt ook voelbaar in de 
spanning die er bestaat tussen idealen en werkelijkheid.

Korte Biografie
Biografisch gezien heb ik een goede opleiding gehad. 
Een kweekschool gerund door de broeders van 
 Maastricht, een onderwijscongregatie. Die mensen 
maakten je enthousiast, stonden voor hun vak. Ik heb 
lang op een zware stimuleringsschool gewerkt met op 
een gegeven ogenblik 75 procent anderstaligen. Daar 
zijn we op zoek gegaan naar een onderwijsconcept dat 
een antwoord gaf op de gigantische problemen waar 
we met de achterstandskinderen mee te maken had-
den. Dat was gauw bekeken: Het Jenaplan, dat leek 
ons ideaal: de eigenheid van elk kind gewaarborgd, 
maar ook zijn relatie met de groep. Ik heb er overigens 
wel een jaar over gedaan voordat de kinderen in tafel-
groepjes konden zitten zonder dat ze elkaar ik-weet-
niet-wat deden. 

Aanpassen? 
De werkelijkheid van het onderwijs was toentertijd en 
nu ook duidelijk. Peter Senge heeft het mooi verwoord 
in zijn boek Lerende Scholen. Ik wil dat wat uitgebreid 
aan de orde laten komen, omdat ik geïntrigeerd word 
door het begrip tijd: waar komt het onderwijs zoals het 
nu vorm gegeven wordt vandaan? En omdat ik het een 
treffende beschrijving vind van een manier van denken 
over onderwijs die verhindert dat wij ons onderwijs 
aanpassen aan de kinderen in plaats van omgekeerd. 
Tenslotte gaf het boek mij ook het gevoel dat die oude 
Petersen nog zo gek niet was.

Hoe is dat zo gekomen?
De wetenschap had vanaf de zestiende eeuw ongekende 
mogelijkheden gecreëerd. Voor veel wetenschappers 
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Hieronder volgt een samenvatting 
van de lezing gehouden tijdens de 
Jenaplanconferentie 2002. Een artikel 
is wat anders dan de interactie met een 
zaal toehoorders. Tijdens deze lezing 
gebruikte ik afwisselend een spreek-
gestoelte voor de pool ‘idealen’ en een 
voor de pool ‘werkelijkheid’, al pende-
lend tussen beide. Dat stukje theater 
moet de lezer bij deze tekst missen.

Omgaan met een spanningsveld

Tussen ideaal en werkelijkheid



was het logisch de wereld te beschouwen als een 
geheel van afzonderlijke elementen die in elkaar pasten 
als onderdelen van een machine. Die tijd wordt behalve 
het industriële tijdperk ook wel het machinetijdperk 
genoemd. Er waren verwisselbare goed getrainde arbei-
ders, die nauwkeurig omschreven routinetaken deden 
die door de baas gedicteerd werden. Dat alles had ook 
zijn invloed op de totstandkoming en vormgeving van 
de school. Volledig afgekeken van de lopende band. 
De school werd in duidelijke stadia ingedeeld: de 
jaarklassen, op grond van leeftijd. Iedereen werd ver-
ondersteld gelijktijdig naar het volgende stadium door 
te stromen. Er waren toezichthouders: leerkrachten.  
Er was geen sprake meer van een mentor - leerling 
verhouding, zoals vroeger. De dag was schematisch 
volgens rooster ingericht en de kinderen, pardon leer-
lingen, werden gedrild voor toetsen. De opzet van de 
school was gericht op uniforme snelheid, compleet met 
schoolbel en strak lesrooster. Elke leerkracht wist welke 
stof behandeld moest worden om de lopende band  
te laten draaien: een leerplan/methode dat/die was 
bepaald door een schoolbestuur, een kerkgenootschap, 
de overheid, al of niet met kerndoelen.

De school was als lopende band best productief, maar 
er ontstonden veel problemen, waarmee kinderen, 
leerkrachten en ouders tot op de dag van vandaag te 
kampen hebben. De school ging uit van een hanteer-
bare definitie van domme en slimme kinderen. Wie het 
tempo van de lopende band niet kon volgen viel uit of 
moest op zijn tenen lopen. De leerproblemen waren 
uitgevonden. Met bijbehorende uitstootmechanismen. 
De uniformiteit was norm, met als uitgangspunt dat 
alle kinderen op dezelfde manier leren. Niet de kinde-
ren, maar de leerkracht werd het middelpunt van het 
leerproces. Motivatie was de verantwoordelijkheid van 
de leraar, niet van de leerling. Discipline was geen zelf-
discipline, de regels van de leerkracht moesten worden 
opgevolgd. Beoordelingen draaiden om de goedkeuring 
van de onderwijzer, niet om een objectieve inschatting 
van eigen capaciteiten. Leerlingen werden beschouwd 
als producten, niet als de schepper van een leerproces: 
zij waren passieve dingen die gekneed moesten worden 
door een proces waar zij geen invloed op hadden.

Geen wonder dat Petersen en met hem vele anderen 
tegen deze school te hoop liepen. En dat moeten we 
nu nog. We hebben geen idee hoe vast dit machine-
denken in ons verankerd zit. Zelf betrap ik mij er soms 
ook op.
Het loopt spaak en het onderwijs in het algemeen rea-
geert op de enige manier die het kent: doorgaan met 
wat men al deed, maar nog harder er aan trekken. De 
werklast wordt zwaarder en zwaarder. Het aantal stan-
daardtoetsen stijgt.
Onder stress vallen we terug op gewoontegedrag, 
scholen doen dat ook. Het tempo van de lopende band 
moet versneld worden. De opbrengst moet in prestaties 
te meten zijn. Misschien levert het meer producten op, 
maar het is zeer de vraag of het een beter leerproces 
oplevert of betere mensen die geschikt zijn om de 
toekomstige maatschappij te dragen. Ik denk zelfs het 
tegendeel. Leerkrachten en ook directies voelen zich 
behoorlijk machteloos.

In de zestiger jaren heb ik in een overgangsperiode van 
klassikaal en uniform naar meer aangepast werkelijk-
heidsonderwijs gewerkt. Met dank aan de toenmalige 
directeur, die ondanks de eenmalige teamvergadering 
aan het begin van het schooljaar dat soort zaken stimu-
leerde. 
Ik denk nog wel eens verlekkerd terug aan die tijd.  
Dat we de hele klas volgooiden met zand en met krijt 
door zeefjes, met bouwplaten en stukken hout de hele 
IJmond nabouwden. Of wekenlang simulatiespelen 
deden over de import van tomaten uit Spanje. Met 
importheffingen, tomatentelers, regeringsdelegaties, 
enzovoorts. Een paar jaar later zagen we die praktijken 
gelegaliseerd in de Fiets van Jansen: een kring, een pro-
bleem, werken aan vragen, rapporteren in de kring, en 
weer doorgaan.Zie het schema op deze pagina.

Weer later kwam daar het beroemde artikel van Jos 
Elstgeest in Pedomorfose overheen, met als titel: ‘Vraag 
het de mierenleeuw zelf maar’. Het afgelopen voorjaar 
heb ik daar nog een schitterend voorbeeld van gezien, 
toen een kleine salamander over de speelplaats kroop, 
en in de middenbouw op de tafel in de kring werd 
gezet en de kinderen allerlei vragen aan dat beestje 
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stelden. Prachtig! Alleen moet gezegd worden: we 
zaten dan ook bijna dag in dag uit ook ‘s avonds op 
school. Idealen kon je toen tot werkelijkheid maken, 
maar wel ten koste van het privé-leven. Dat kan ik nu 
niet meer van iemand verwachten.

Moeilijk
Waarom is het zo moeilijk om het roer radicaal om te 
gooien?
In de eerste plaats omdat de school zoals wij die nu 
kennen eigenlijk pas vrij jong is, en rond 1800 begon. 
Verder is de school ingebed in brede sociale of zuilaire 
systemen en als zodanig beïnvloedbaar door verander-
lijke politieke of religieuze bevliegingen van de tijd.  
Dat hebben we de afgelopen tientallen jaren veel 
meegemaakt. Tenslotte hebben we zelf allemaal op 
zo’n school gezeten en zijn er in getraind om in die 
“machineschool” te overleven.

Aannames over leren
Peter Senge noemt in zijn boek vier aannames uit het 
industriële tijdperk over leren. Met de opmerking dat 
veel onderwijsmensen het hiermee oneens zullen zijn.

1  Kinderen vertonen tekorten die de school verhelpt 
Veel mensen zijn in de basisschoolleeftijd tegen een 
‘tekort’ aangelopen. Hoe heeft de school geprobeerd 
om dat ‘aangeboren’ tekort te compenseren? Stevens 
heeft er veel behartenswaardige dingen over gezegd.
Je hoort kinderen denken:
Er is iets mis met me. Ik mis iets dat blijkbaar  
nodig is om in het leven te slagen. Ik word hier 
niet gerespecteerd. En dat staat niet ter discussie. 
Voor kinderen is het moeilijk zich daarover te uiten.

Als groepsleiding zit je met het grote probleem hoe 
daarmee om te gaan. De druk van ouders om toch 
maar te verklaren dat het probleem niet bij hen ligt, 
maar bij de school is groot. Je kunt er door advocaten 
op worden aangesproken. Niet voor niets zijn ouder-
gesprekken voor LIO-ers en startende groepsleerkrach-
ten een bezoeking, waar zij langzamerhand hun weg  
in moeten vinden.

Dat tekortschieten, dat tekortgevoel, werkt bij machi-
nes, die kunnen zichzelf niet repareren, maar niet bij 
kinderen. Integendeel, in plaats van te bewerken dat 
we verantwoordelijk zijn voor onze keuzes heeft dat 
tot gevolg dat we een gebrek aan verantwoordelijkheid 
ontwikkelen bij kinderen: 
Het ligt aan mij, het wordt bevestigd door de 
school, door mijn ouders, ik ben het slachtoffer  
en kan er niets aan doen.

2  Leren vindt plaats in het hoofd, niet in het hele 
lichaam
Na de uitvinding van het IQ werd een kind dikwijls 
beperkt tot een Quotiënt, en wel vooral cognitief. 
Cognitie wordt bezien, zonder dat gekeken wordt hoe 
het zit met de waarneming, beweging, emotie, manier 
van leren, enzovoorts. Gelukkig zijn er de laatste jaren 
veel tegengeluiden te horen. Zelfs wetenschappers 

die de cognitie bestuderen komen tot de conclusie 
dat behalve de mentale kennis, ook lichamelijke ken-
nis, emotionele kennis en andere kennis meegere-
kend moet worden. Feiten worden soms letterlijk in 
ons lichaam opgeslagen. Veel bewegingen die we 
onbewust maken, zoals bijvoorbeeld fietsen, zijn moei-
lijk cognitief te benaderen.

Jarenlang heb ik gewerkt met het idee dat je voor kin-
deren de beste plaats moest zoeken om zich te kunnen 
ontwikkelen. Het IQ was daarin soms een struikelblok, 
maar dat wisten we handig te gebruiken. Je deed dat 
omdat je vond dat een kind op die en die plek beter op 
zijn plaats was. We zetten de zogenaamde objectieve 
werkelijkheid maar naar onze hand. En dat moeten we 
blijven doen.

Voor mij was het een eye-opener toen ik een paar jaar 
geleden op een studieconferentie het verhaal van de 
meervoudige intelligentie van Howard Gardner hoorde. 
Dat was het: al die jaren van onvrede over toetsen en 
testen en op de daarmee verbonden oordelen bleken, 
behalve op mijn gevoel, ook op realiteit te berusten. 
Het ideaal dat ik al sluimerend in me had: zo van dat 
kan niet kloppen, alleen maar in IQ te praten, kwam 
nu plotseling tot leven in de werkelijkheid. Het bestond 
blijkbaar echt.
Hopelijk kent iedereen zo’n gevoel: Iets waar je je al 
langer eigenlijk niet zo goed bij voelde komt door iets 
dat je leest of hoort plotseling in een helder licht te 
staan: het eurootje is gevallen. Over die meervoudige 
intelligentie iets meer.

Ik denk dat velen van u hier al lang van gehoord hebben of 
er zelfs al rekening mee houden. Voor mij is het een ideaal 
om er naar te streven het toe te passen. Een mens is niet op 
één manier intelligent. Er zijn er nu zo’n acht gevonden.  
Elk persoon ontwikkelt zich in een aantal van deze intel-
ligenties, de een sterker dan de andere. Ben je sterk in een 
soort intelligentie dan betekent dat dat je op dat gebied 
vaardig bent en dat je je er door aangetrokken voelt. Het is 
dus een combinatie van vermogen en van voorkeur. Ieder 
mens heeft een eigen uniek patroon van intelligenties. Het 
ligt niet vast, maar is dynamisch en ontwikkelbaar. Howard 
Gardner geeft aan dat er verschillende soorten intelligen-
ties bestaan: Verbaal linguïstisch, Logisch mathematisch, 
Visueel-ruimtelijk, Muzikaal-ritmisch, Lichamelijk-kinesthe-
tisch, Naturalistisch, Interpersoonlijk, Intrapersoonlijk.

Het potentieel aan intelligenties wordt maar zelden vol-
ledig benut. In onze westerse cultuur en in ons onderwijs 
ligt sterk de nadruk op met name twee intelligenties: de 
verbaal-linguistische en de logisch mathematische. Ook de 
visueel-ruimtelijke krijgt enige aandacht in het onderwijs. 
Maar dan houdt het wel op. Alleen kinderen die sterk zijn in 
deze intelligenties komen in onze scholen aan hun trekken. 
Kinderen van wie de voorkeuren en vaardigheden op andere 
gebieden liggen komen erg tekort.

In onze Jenaplanscholen zien we gelukkig vanouds al 
dat de groepsleiding bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie 
gebruikmaakt van allerlei andere werkvormen dan 
alleen verbaal of op logisch mathematisch gebied.  
De aanname van meervoudige intelligentie geeft de 
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groepsleiding ook de mogelijkheid om de activiteiten in 
de groep op een andere manier vorm te geven, zodat 
er meer recht gedaan wordt aan het maken van een 
rijke leeromgeving, rijk, omdat ook kinderen die sterk 
zijn in andere vormen van intelligentie moeten worden 
aangesproken.

De werkelijkheid gebiedt te zeggen dat ik het wel heel 
interessant kan vinden, maar hoe moet ik het toepas-
sen in een groep van 28 tot 32 verschillende kinderen? 
Een echt systematische werkwijze die het allerlei typen 
kinderen mogelijk maakt zich op school aangesproken 
te voelen moet nog waargemaakt worden. En dat kost 
tijd, tijd om je erin te verdiepen, je eigen te maken en 
tijd om het vorm te geven. 

3  Iedereen leert op zelfde manier of hoort dat  
te doen
Behalve het voorgaande weten we nu ook veel meer 
over leerstijlen en over leerprocessen. Er is veel aan 
de hand. In sommige stamgroepen zijn er, zeker sinds 
Weer Samen Naar School, veel kinderen met proble-
men. De groepsleiding zit soms met de handen in het 
haar. Dat laatste heb ik ook wel eens gedaan. Dan 
bleken er onder de kinderen van jaargroep 4 driekwart 
slechte lezers te zitten, of in een bovenbouwstamgroep 
van 30 kinderen zes zware dyslectici. Wat nu? Voor een 
leerkracht is het onmogelijk om aan al die individuele 
eisen te voldoen, al die individuele intelligentieprofielen. 

Maar wat moeten we dan zeggen als driekwart van 
de kinderen “abnormaal” is? Dat zegt veel over onze 
definitie van ‘normaal’. Dat wordt nog bevorderd door 
het gebruik van de toetsbatterijen. Niet door de toetsen 
zelf, maar door de waardering en het gebruik ervan. 

Wat moeten we met uitvindingen zoals ADHD, PDD-
NOS, en vele andere leer- en gedragstoornissen. Pillen 
geven? Is het steeds verfijndere aantal leerstoornis-
sen een teken van wetenschappelijke vooruitgang of 
van druk om de variatie aan kinderen in ons systeem 
te persen? Tegen ouders of het voortgezet onderwijs 
heb ik dikwijls gezegd dat alle kinderen op mijn school 
dyslectisch zijn, tenzij het tegendeel bewezen wordt.
En over ADHD las ik laatst tot mijn eigen bevrijding  
dat het kenmerkend is voor veel uiterst creatieve men-
sen. Zonder ADHD-ers zouden er veel zaken niet uit-
gevonden of ontwikkeld zijn. Veel kinderen met ADHD 
kunnen twee dingen tegelijk doen en dat is een reden 
waarom ze problemen geven in de groep, waar ze 
dikwijls maar een ding tegelijk moeten doen.
Dit alles geeft je te denken.
Het model van stoornissen, van tekort, verhindert ons 
waardering op te brengen voor de verschillen die er zijn 
en met die verschillen te werken.

Aan de andere kant zijn bewegingen als het Jenaplan  
al tijden bezig om te proberen de verschillen die er 
tussen kinderen bestaan te honoreren, iedereen op zijn 
manier. Dat was en is de kracht van ons concept. Lees 
Het Kleine Jenaplan van Petersen uit 1928 er op na. 
Vanuit die kracht kun je opereren en duidelijk maken 
waar je voor staat. En dat heeft wel degelijk effect.  
We staan hierbij niet alleen, maar hebben veel bond-
genoten, zoals bijvoorbeeld Stevens met zijn model  
van adaptief onderwijs. 

De natuurlijke variatie van mensen wordt als afwijking 
gezien en we moeten ons hoeden om kinderen te 
persen in ons systeem. Niet het systeem is belangrijk, 
maar de kinderen. Dat betekent dat je de kinderen 
goed moet leren kennen en daarna een vorm zoekt van 
onderwijs dat daarop aansluit. We zeggen niet voor 
niets sinds 1965 in het Jenaplanonderwijs dat de Vorm 
de Functie volgt en niet andersom.

4  Er zijn slimme en domme kinderen
Heel diep geworteld in ons denken is de aanname dat 
er kinderen zijn die het onderwijs kunnen volgen, de 
zogenaamde slimme kinderen. Degenen die het niet 
redelijk kunnen redden zijn de dommen.

Maar basisprincipe 1 van ons Jenaplanconcept geeft  
al aan dat elk mens uniek is. Dus ook kinderen met 
unieke talenten. En het goed functioneren van de 
samenleving is afhankelijk van de mogelijkheden om 
die talenten te ontwikkelen. Een kind is als het ware 
het vleesgeworden wonder dat het leven zich voort-
durend vernieuwt. Wanneer bij een weeksluiting een 
Soedanees meisje in de middenbouw, 10 jaar, dat bijna 
nog niet kan lezen en schrijven, maar daar met haar 
expressie tijdens het zingen van een lied er uitspringt 
met een lichaamstaal en een ritme waar je diep van 
onder de indruk bent, dan zijn dat ook talenten.
Jaren geleden heeft Kees Both in Mensenkinderen eens 
een artikel geschreven over een school waar de kinder-
besprekingen niet gingen over de tekortkomingen van 
de kinderen, maar vooral over de dingen die ze goed 
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konden of kenden. Het zou een goede oefening zijn 
om dat eens een keer te doen. Dan blijkt hoe weinig 
positiefs van sommige kinderen bij de groepsleiding is 
blijven hangen.

Als we echt uitgaan van een andere manier van den-
ken over kinderen zullen we ook veel zaken anders 
organiseren of aanpakken. Je kijk op kinderen moet je 
voortdurend onder de loep houden en zien of het nog 
wel spoort met je oorspronkelijke idealen of de idealen 
van de school. 
Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de anderstalige 
kinderen. Het woord zegt het al: ze hebben een andere 
moedertaal. Het zijn wel kinderen met een extra kwa-
liteit namelijk dat zij een andere taal spreken, iets waar 
wij later met Engels, Frans of Duits veel moeite voor 
moesten doen. Behalve hun moedertaal zijn zij ook  
nog in de omstandigheid dat zij Nederlands kunnen en 
moeten leren. Een extra uitdaging dus, maar ook een 
extra mogelijkheid. Wanneer je vanuit dat gezichtspunt 
het leerproces van deze kinderen volgt kun je ook de 
daarbij behorende vormen kiezen. Bijvoorbeeld een 
Nederlandse en een Turkse leerkracht samen de kinde-
ren leren lezen, vooral de begrippen verduidelijken, of 
gebruik maken van kinderen die als tutor functioneren, 
of waarom zou je niet Turkse of Arabische boeken in 
het Documentatiecentrum zetten?

Alleen: De werkelijkheid maakt het onmogelijk om met 
de huidige middelen en mensen dat waar te maken. 
Leuk idee, maar als team kun je er meestal niks mee, 
zeker niet als je wel tien of twintig nationaliteiten op 
school hebt. Jammer, we moeten wel met beide benen 
op de grond blijven staan en iets anders bedenken.  
Dan maar veel nadruk op taalonderwijs, ’s morgens,  
’s middags en misschien wel na school in de brede 
school, openwijkschool, vensterschool, magneetschool 
of zoiets.

5  Leren vindt plaats in de klas, niet in de wereld.
De klas, de school is de plek waar geleerd wordt. Daar-
buiten heb je vrije tijd. Dat is allang, maar zeker in deze 
tijd, niet meer vol te houden. Buiten de school leren 
de kinderen ook veel, zo niet meer, dan in de school. 
Freinet wist dit al en ging met zijn kinderen langs  
de boerderijen in de buurt om van daaruit te leren 
schrijven, enzovoorts. Ons echte leren vindt plaats in  
de werkelijkheid om ons heen en daar is de school  
er een van. 
Persoonlijk heb ik altijd de school en de wereld 
eromheen als een echte leersituatie gezien en ik ben 
daarvoor de mensen die dat mede mogelijk gemaakt 
hebben nog steeds dankbaar. Dat maakt het mogelijk 
om met je idealen door te gaan, ondanks de weer-
barstige praktijk.

Hierbij ben ik een paar jaar geleden eens getroffen 
door een lezing van professor Simons, tijdens een 
conferentie van Marant, onze schooladviesdienst. We 
waren op mijn school al een tijd aan het puzzelen hoe 
het nou moest met ICT, met het adaptiever maken van 
ons onderwijsaanbod aan de kinderen. We waren aan 

het ploeteren met het begrip ‘pedagogische situatie’ 
van Petersen. Hoe moet je dat vormgeven?
Toen kwam daar die lezing. Simons had het over het 
sociaal constructivisme. Hij gebruikte er een hele hoop 
Amerikaans-Engelse termen voor, maar tijdens zijn ver-
haal bleek dat ‘sociaal constructivisme’ een moderne 
vertaling was van het begrip ‘pedagogische situatie’ 
van Petersen uit de ‘Führungslehre des Unterrichts’. 
Verrassend, het eurootje viel weer. 
Het was meteen te gebruiken voor de visie-ontwik-
keling van onze school als Jenaplanschool. En nog  
wel zonder druk om het in een schoolplan te zetten. 
Simons omschrijft de pedagogische situatie als het 
maken van krachtige leeromgevingen. 

Dat betekent:
Kinderen worden daarin uitgedaagd 
Om samen met elkaar
Actief te leren
Met een duidelijke functionaliteit
Van het leren
En het geleerde
En waarin het leren wordt gesitueerd in een concrete context 
Waarin de authenticiteit van die context
Zo hoog mogelijk is.

Kinderen kunnen hierdoor leren vanuit een intrin-
sieke motivatie en zij worden geacht zoveel mogelijk 
zelfstandig hun leren te sturen en te controleren. De 
groepsleiding is degene die de voorwaarden voor zo’n 
rijke leeromgeving tot stand brengt en daarbij meer 
coach en begeleider is dan de traditionele rol van over-
drager van informatie.

De basisuitgangspunten van die rijke leeromgeving zijn:
Je leert het beste 
• Als er een actieve rol van de lerende is
• Als je aansluit bij de belangstelling en voorkennis
•  Als het bewaken en het toetsen van de lerende door de 

lerende zelf wordt gedaan
• Als het maken en opbouwen van betekenis centraal staat
•  Als het geleerd wordt in de context van de concrete 

werkelijkheid.

Centraal staat hierbij het opbouwen van kennis in 
plaats van het reproduceren van kennis. Tijdens dat 
opbouwen gebeurt er namelijk iets belangrijks in 
ons brein: tijdens dat leren levert dat brein spontaan 
(nieuwe) suggesties over hoe de werkelijkheid in elkaar 
zit, mits wij voldoende voorkennis hebben om nieuwe 
informatie te kunnen relateren aan de realiteit en 
wij werkelijk betrokken zijn op de nieuwe informatie 
(anders activeren wij die voorkennis niet)en tenslotte  
de consequenties van het leren aankunnen. Dus: deze 
spontane en onbewuste verwerking is uiteindelijk door-
slaggevend voor de kennisconstructie.
Deze dynamische processen kunnen alleen soepel 
verlopen wanneer de lerende daarvoor ‘toestemming’ 
geeft. Dat is de affectieve kant van het leren en dat is 
van vitaal belang.
Dat leren zal het beste plaatsvinden in een sociale con-
text, dat wil zeggen kinderen leren het beste wanneer 
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zij in dialoog met elkaar samenwerken aan betekenis-
constructie. Dat kan het beste in een stamgroep waar-
bij de natuurlijke verschillen om met andere kinderen 
en volwassenen te interageren bevorderend zijn voor 
de interactie, voor het sociale leren.
Om dat mogelijk te maken moeten er keuzes gemaakt 
worden.

Uitspraken
Ondanks alle maren zijn er vier kernachtige uitspraken 
te doen om de koers van de school neer te zetten:

• de 20 basisprincipes, maar dan concreet;
• we doen het in ‘pedagogische situaties’; 
• het hart van ons onderwijs is Wereldoriëntatie;
• kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling.

Om dat waar te maken moeten wij onze manier van 
denken veranderen, ons onderwijs en onze dagelijkse 
omgang met de kinderen vanuit een andere kijk op kin-
deren vormgeven. Als je bovenstaande uitgangspunten 
voortdurend voor ogen houdt moet dat mogelijk zijn, 
maar het is wel een lang proces. De conclusie is dan 
ook dat we moeten accepteren dat niet alles kan.  

Je kan wel heel een eind komen. Je moet tenslotte in 
de idealen blijven geloven. Anders gebeurt er niks en 
staan we stil. Dat is dodelijk.
Daarom moeten we het heel concreet maken, voort-
durend reflecteren of we het wel vanuit de goede 
invalshoek doen. De kwaliteitscriteria kunnen daarbij 
richting geven.

Kwaliteitscriteria
Om zichtbaar te maken wat het betekent om te wer-
ken vanuit pedagogische situaties hanteren wij de zes 
kwaliteitscriteria van het Jenaplan. Mooie retoriek, 
maar hoe dan? Toen kwam precies op tijd de concre-
tisering van de zes kwaliteitscriteria zoals die in het 
boek Jenaplan op weg naar de 21e eeuw van Kees 
Both beschreven staan: de indicatoren. Ook dat was 
een mooi verhaal, maar hoe maak je het concreet?  
Dan kun je als team besluiten om de tien leergebieden 
van Kees Vreugdenhil, zoals een paar jaar geleden 
verwoord in zijn verhaal “Jenaplan als Groene Wereld-
stad” als uitgangspunt te nemen voor de vormgeving 
van het onderwijsaanbod. Daarom hebben we als  
team besloten geen nieuwe taalmethode aan te schaf-
fen, maar geleidelijk aan een werkwijze voor taal te 
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1 Wij sluiten meer aan bij de belangstelling of de 
voorkennis van de kinderen dan dat wij uitgaan van de 
leerstof en de doelstellingen.

Wij willen hierbij de mogelijkheden bieden om verschillende 
groepen kinderen andere leerstof en presentatiebewijzen aan te 
bieden afhankelijk van hun belangstelling en voorkennis. Gedeel-
tes van de leerstof kunnen worden overgeslagen, meer visueel 
gerichte presentaties versus tekstuele presentaties (spreekbeurten).
De leerstof kan toegespitst worden op verschillende leergebieden.
Maar…..
De realiteit om dat te realiseren is weerbarstig. Als groepsleiding 
zul je dus de ontwikkeling van alle kinderen in de stamgroep 
goed in de gaten moeten hebben. En dat gaat lang niet altijd. 

2 Wij willen de natuurlijke ontwikkeling van kinderen 
meer kans geven in plaats van meerwaarde te leveren 
door kennis en vaardigheden te doen verwerven die 
niet vanzelf ontstaan.

Hoe kunnen we kennis en vaardigheden bijbrengen die in deze 
tijd door de samenleving verlangd worden? Daarbij zijn de vol-
gende kerncompetenties belangrijk: kritisch en logisch kunnen 
nadenken, problemen kunnen oplossen, sociale vaardigheden, 
en dergelijke.
Maar……
Dit vereist een groot vertrouwen in de kinderen. Dat is soms 
moeilijk op te brengen. Misschien moeten we hier meer kijken 
naar kinderen die het wel kunnen opbrengen en de anderen 
meer aan de hand door het leerproces voeren.

3 Wij willen liever dat de kinderen vaardigheden leren in 
bepaalde contexten dan dat wij deze isoleren en erop 
rekenen dat de kinderen zelf wel zullen zorgen voor 
de verbinding met de context waarin zij terecht komen 
(transfer).

Wij willen ons voortdurend afvragen hoe ons onderwijs meer 
en beter verbonden kan worden met praktijkcontexten. Dus de 
school uit, op excursie. 
Maar……

Als je niet zo gemakkelijk een excursie naar de sluis kunt 
realiseren zijn er mogelijkheden om dat via de multimedia vlak 
voor je neus te laten zien. Ze moeten dan wel aangeschaft en 
gebruikt kunnen worden. En als teamlid zal ik er in geschoold 
moeten worden om deze middelen te gebruiken, ook in een 
volle stamgroep.

4 Wij willen meer en meer de planning en organisatie  
aan de kinderen zelf overlaten, dan dat wij dat als 
groepsleiding alleen doen.

Onze kinderen moeten de controle over hun eigen vergroten, 
door bijvoorbeeld keuzemogelijkheden in doelstellingen en 
subdoelstellingen, maar ook door de mogelijkheid te geven 
hun eigen volgorde te bepalen, hun eigen leerstijl te hanteren, 
alleen of samen iets te leren, keuze te geven uit verschillende 
mogelijkheden waarin je kunt aantonen dat je het geleerde 
ook geleerd hebt. Een belangrijke zaak is ook dat het nu meer 
dan vroeger ook mogelijk is buiten de school veel te leren. Daar 
moeten we op inspelen. Dat alles kan vastgelegd worden door 
de kinderen in een portfolio.
Maar……..
Deze houding vereist veel van de groepsleiding. We willen alles 
zo graag beheersen, want daar worden we op afgerekend, 
door de toetsen, door de inspectie, de directeur, zelfs door de 
ouders. Bovendien moet je maar de mogelijkheid hebben om 
de leerlijnen goed op te zetten, liefst zonder methode, en daar 
zijn we niet toe opgeleid. En dan… sommige kinderen zijn niet 
zo gemakkelijk te vertrouwen. Die doen maar wat. 

5 Wij willen meer de nadruk leggen op leren leren in 
plaats van de nadruk alleen te leggen op leren alleen.

Deze keuze maakt dat wij ons als school bezig moeten houden 
met adviezen over leerstrategieën, met het geven van feedback 
op de door de kinderen gekozen leerdoelen in relatie met de 
voorkennis die ze hebben of in relatie met de gekozen leerstra-
tegieën. We willen kinderen ook informeren over de door ande-
ren gekozen volgorde en aanpak en we willen hierover met 
elkaar communiceren.



ontwikkelen waarin het beheersingsleren en het zelf-
verantwoordelijk leren een plaats kunnen krijgen. We 
hebben gekozen voor de werkwijze van Kansrijke Taal 
van Henk Hansma van het APS. Taal in zes segmenten, 
zeg maar taartpunten, omzetten in werkplekleren. 
Geen kant en klare taalmethode, maar een werkwijze 
die past binnen het maken van rijke leeromgevingen.

Idealen genoeg, want dan kun je ook gaan denken 
aan eenzelfde werkwijze, zeg maar het maken van een 
rijke leeromgeving voor rekenen en vooral voor een 
Kansrijke Wereldoriëntatie. Die manier van werken doet 
recht aan alle uitgangspunten die hierboven beschreven 
staan.
Kinderen worden in een rijke leeromgeving, pedago-
gische situatie, uitgedaagd om als totale persoon actief, 
betekenisvol te leren en daar zelf verantwoordelijkheid 
voor te leren dragen. Wat wil je nog meer?
De werkelijkheid is overigens weerbarstiger. Je moet 
maar tijd en ruimte hebben om de werkplekken te 
maken in je groep, ze te vullen met rijke materialen 
waardoor de kinderen uitgedaagd worden en de 
kinderen dan ook nog een beetje redelijk kunnen vol-
gen. Kortom het valt niet altijd mee om de idealen om 
te zetten in de praktijk van alledag.
Iedere school maakt daarin zijn eigen keuzes. En die 
zijn goed, mits ze vallen binnen de basisprincipes en 
gemeten kunnen worden aan de kwaliteitscriteria van 
het Jenaplan. Iedere school heeft daarin zijn eigen ont-
wikkelingsfase en is verschillend door de samenstelling 
van het team, de kinderen, de buurt, de ouders, enzo-
voorts.

Maar…..
Dat vereist nogal wat van ons als leerkrachten. We zul-
len ons daarin moeten scholen. We zullen de scholen 
om moeten bouwen tot werkplaatsen waar we net als 
de kinderen ook als team actief bezig zijn onze rijke 
leeromgeving te realiseren. En dat in een maatschappij 
met veel maatschappelijke ontwikkelingen, snelheid 
van technologische processen, globalisering, met een 
kenniseconomie, etnisch-culturele diversiteit, met vir-
tuele werkelijkheden, individualisering, eisen vanuit de 
maatschappij, enzovoorts.

Als groepsleiding zul je 
•  je meer moeten omvormen tot begeleider van 

keuzeprocessen; 
• leren omgaan met het gegeven dat verandering een 

constante factor is en noodzakelijk, wil je niet in een soort 
onderwijskundig museum terecht komen;

• leren dat leren niet alleen op school plaatsvindt en daar 
rekening mee houden;

• standpunten moeten bepalen wanneer allerlei 
maatschappelijke problemen naar de school worden 
verwezen om die daar op te lossen.

Eigenlijk zullen we als leerkrachten veel liefde voor het 
vak onderwijzen moeten ontwikkelen. Kortom idealis-
tisch blijven zonder de praktijk van alledag te vergeten.
Daartoe zullen we veel in de opleiding en scholing 

moeten investeren. De groepsleiding blijft centraal 
staan in het begeleiden van kinderen op weg naar de 
volwassenheid. Dat vereist een leerkracht die zichzelf 
is en frontaal durft af te gaan, die boeit, die lachend 
onderwijs geeft en overzicht heeft wat kinderen wil-
len leren. Die efficiënt met zijn tijd omgaat en geen 
roostermaniak is. Die weet waarom hij of zij iets doet 
en voorkomt dat er slecht gewerkt wordt. Die corrige-
ren als ondersteuning opvat en veel experimenteert met 
veranderingen.

Die leerkracht geeft kinderen zelfvertrouwen, laat 
merken dat ze waardevol zijn en rekent ze niet af op 
wat ze niet kunnen. Die leerkracht zorgt voor een 
goede onderlinge band, laat merken dat ze belangrijk 
zijn. Die leerkracht laat ze merken dat ze iets kunnen, 
geeft ze de overtuiging dat het kan. Die leerkracht 
inspireert, zodat de kinderen en hij vol vertrouwen de 
toekomst aankunnen.

Slot
Ik moest voortdurend horen en merken dat het noe-
men van de idealen niet voldoende is. Ik moest vooral 
niet denken dat het benoemen alleen betekent dat  
je er al bent. Gelukkig waren en zijn er nog steeds 
mensen die me dat leren......
De spanning tussen ideaal en werkelijkheid moet blij-
ven bestaan. Je zult altijd een bepaalde strijd moeten 
voeren om je idealen werkelijk te maken. Jenaplan is 
een soort ideaal waarin je op een bepaalde manier 
moet geloven hoe je met kinderen bezig moet zijn. Dat 
is een eer. Dat is boeiend en voortdurend leerzaam.
Ik wil eindigen met een uitspraak van de beroemde 
Chinese filosoof Lao Tse, verwijzend naar het thema 
‘Het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid’: 
Wie op zijn tenen staat, staat niet lang. (Lao Tse)

Over de auteur:

Gerrit Fronik ging in 2002 met pensioen (fpu) als schoolleider van een 

Jenaplanschool. Hij was en is nog steeds werkzaam als opleidings- en 

nascholingsdocent Jenaplan en is senior adviseur van de NJPV.
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Nieuwe school
Bifrost is een zogeheten friskole, een door ouders en 
leerkrachten opgerichte openbare (dat wil zeggen door 
de staat gesubsidieerde) school voor leerlingen tus-
sen de zes en zestien jaar. Hoewel de school een sfeer 
van kunst en cultuur ademt, is het geen ‘kunstschool’, 
zij beoogt niet leerlingen te scholen tot toekomstige 
kunstenaars. De grondgedachte van de school is dat 
kunst- en cultuuruitingen een belangrijke inspiratiebron 
vormen in het leerproces. Op Bifrost zitten kinderen 
uit alle sociale milieus, maar het aantal kinderen van 
ouders met een academische achtergrond is mogelijk 
relatief wat hoger dan op andere scholen.

De voorgeschiedenis reikt terug naar 1971, toen een 
groep leerkrachten in Herning begon te experimen teren 
met thematisch onderwijs en een vakken- en leef-
tijdsoverschrijdende aanpak. Nadat de vernieuwende 
ideeën een aantal jaren in de praktijk waren uitgepro-
beerd, concludeerde een aantal leerkrachten dat 
het doorvoeren van ingrijpende veranderingen binnen 
bestaande kaders vrijwel onmogelijk was. De vernieu-
wingen die waren ontwikkeld in de lagere klassen 
 wer den slechts sporadisch opgepakt in de hogere klas-
sen, en er ontbrak een onderliggende pedagogische 
visie over hoe kinderen leren, wat belangrijk is voor 
kin deren om te leren in deze tijd, en waarom kinderen 
leren. Daarom besloten zij om samen met een groep 
betrokken ouders in 1987 een nieuwe school op te 
richten, waar op basis van deze onderliggende vragen 
een experimenterende pedagogische benadering vorm 
zou krijgen. 

In de beginjaren van Bifrost waren er drie leerkrach-
ten en dertig leerlingen, verdeeld over de drie laagste 
groepen. Ieder daarop volgend schooljaar kwam er een 
nieuwe kleuterklas bij. Inmiddels, na zestien jaar, is de 
school uitgegroeid tot haar maximumomvang van 180 
leerlingen, verdeeld over tien klassen, van klas 0 (de 
kleuterklas) tot en met klas 9. Daarmee omvat Bifrost 
het totale zogeheten grundskole-niveau, de hele leer-
plichtperiode dus. Het schoolbestuur heeft besloten dat 
er niet meer dan achttien leerlingen per klas mogen zijn 
en dat de school maximaal tien klassen mag omvatten, 
zodat een persoonlijke, intieme sfeer tussen kinderen, 
leerkrachten en ouders gewaarborgd blijft.

Inspiratiethema’s
Op Bifrost proberen ze los te breken van de traditie 
van een eenzijdige focus op cognitieve leerprocessen 
en passief onderwijs. Leren beschouwt men als een 
veel zijdig proces, niet louter gebaseerd op kennisverga-
ring, maar ook op het actief inschakelen van zintuigen, 
 fantasie en gevoelens. Vanaf haar oprichting brengt de 
school een pedagogiek in praktijk, waarbij men uitgaat 
van de nieuwsgierigheid en natuurlijke belangstel-
ling van kinderen om te leren. ‘Van kleins af aan zijn 
 kin deren nieuwsgierig en hebben ze behoefte om te 
 ontdekken en te experimenteren. Wij als leerkrachten 
hebben als taak die oorspronkelijke impulsen te waar-
deren en aan te moedigen’, zegt Bodil Abildtrup Johan-
sen, oprichtster en directrice van de Bifrost-school. 
‘Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om daad-
werkelijk mee te kunnen beslissen over de inhoud van 
hun eigen onderwijs en de werkwijze, zodat er ruimte 
blijft voor hun eigen initiatief en ontdekkingszin.’ 

In Herning, een provinciaal stadje in 
het Deense Jutland, bevindt zich een 
 opmerkelijke school met de naam ‘Bifrost’. 
Bifrost is een begrip uit de Scandinavische 
mythologie en betekent ‘regenboog’, een 
brug die de aarde met de bovenaardse 
godenwereld verbindt. 

De Bifrostschool heeft de intentie haar naam eer aan te doen: de pedagogische aanpak beoogt een brug te 
slaan tussen fantasie en kennis, tussen  verstand en gevoel. ‘Daar op die regenboog, het grensgebied tussen 
het bekende en het onbekende, zoeken we zowel de utopie als de dagelijkse werkelijkheid, om met moed en 
levenslust de wereld tegemoet te treden’, zo luidt het motto van de school. Het al zestien jaar bestaande onder-
wijsexperiment trekt de laatste jaren sterk de aandacht in de noordelijke landen. Jaarlijks bezoeken busladingen 
pedagogen uit voornamelijk Zweden, maar ook uit Noorwegen en Finland, dit kleine, opzienbarende schooltje. 
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Op Bifrost is al het onderwijs gerelateerd aan cultuur-
historische thema’s, de zogenaamde inspiratiethema’s. 
Per jaar kiezen de leerkrachten gemiddeld zo’n twee 
tot drie inspiratiethema’s, waaraan de hele school 
gedurende een langere aaneengesloten periode werkt. 
Zo zijn bijvoorbeeld Van Gogh, Mozart, de Deense 
componist Carl Nielsen, Escher, de Olympische Spelen, 
het boek ‘Het mysterie van het kaartenspel’ van Jos-
tein Gaarder, en Leonardo da Vinci inspiratiethema’s 
geweest. 

Johansen: ‘Wij zien het als onze taak interesse te wek-
ken voor nieuwe onderwerpen, en we kiezen daarom 
niet in de eerste plaats thema’s die populair zijn bij de 
kinderen. Door kinderen uit te dagen, te provoceren, 
proberen we nieuwe interessevelden te ontwikkelen. 
Daarmee openen we mogelijkheden voor nieuwe leer-
processen. Nieuwe invalshoeken vinden, vooroordelen 
doorbreken, confronteren, onderzoeken, het zijn alle-
maal belangrijke voorwaarden voor leren. Voor ons 
is een leidraad dat een thema interesse opwekt voor 
andere tijden en culturen, waar nog niet zoveel over 
bekend is.’

Leonardo in zijn tijd
In 1997 werkt de hele school vijf maanden met het 
inspiratiethema ‘Leonardo da Vinci’. Om de kinderen 
bekend te maken met deze veelzijdige vijftiende-
eeuwse wetenschapper, onderzoeker en kunstenaar, 
organiseren de leerkrachten een grote happening, 
waarbij de hele school is omgebouwd en vormgegeven 
in stijl met ‘Leonardo en zijn tijd’. De bedoeling is een 
indruk te geven van de tijd waarin hij leefde, zijn leven, 
zijn werk, zijn publicaties, zijn persoon, zijn uitvindin-
gen, zijn kunstwerken, zijn technische vaardigheden, en 
zijn onderzoeken in de natuur. Zo is er een ruimte waar 
verschillende lichtbronnen - kaarsen, lampen en schijn-
werpers - objecten beschijnen en de kinderen kunnen 
experimenteren met schaduw, vorm en kleur. 

Een andere ruimte heeft als thema ‘perceptie’. Hier 
kunnen de kinderen experimenten doen, die zicht kun-
nen geven op vraag: zien we wat we dénken dat we 
zien? Elders is een ruimte met spiegels, waar kinderen 
het schrijven in spiegelschrift kunnen uitproberen. 
Ergens staan muziekinstrumenten uit de Renaissance, 

en er wordt Renaissancemuziek ten gehore gebracht. 
Leonardo was geïnteresseerd in optiek en ogen. De 
kinderen proberen verschillende lenzen uit, en er is 
de mogelijkheid om echte ogen te ontleden. Zelfs 
een heel varken wordt ontleed en bestudeerd. Zo’n 
happening maakt veel los bij de kinderen, en dat is ook 
de bedoeling. 

‘Op Bifrost komt alle onderwijs voort uit directe 
ervaringen, ervaringen die bij de kinderen worden 
opgeroepen door provocatie en confrontatie met een 
nieuw thema. We introduceren zo’n inspiratiethema  
bij de kinderen op een zodanige wijze, dat het niet 
louter intellectueel uitdaagt, maar ook emotioneel en 
zintuiglijk. We willen dat kinderen hun fantasie en hun 
gevoelens tot uiting laten komen in de ervaring van  
een nieuw thema.’, legt Bodil uit. Na de presentatie van 
een gemeenschappelijk inspiratiethema wordt een uit-
gebreide gespreksronde in kleinere groepen gehouden. 
De leerkracht stimuleert de kinderen zoveel mogelijk 
hun ideeën en reacties te uiten naar aanleiding van  
de associaties die zijn opgeroepen door het gemeen-
schappelijke thema. Aan deze fase wordt grote waarde 
gehecht, en er wordt uitgebreid de tijd voor genomen; 
zo’n gespreksronde kan soms een hele dag of meer 
duren. Alle ideeën en voorstellen worden opgeschre-
ven. Daaruit destilleren de leerkrachten vervolgens 
zogenaamde subthema’s, waarmee de kinderen de 
daaropvolgende twee tot vier maanden zullen gaan 
werken. 

Meer dan thematisch onderwijs 
Hoewel alle onderwijs gerelateerd is aan thema’s 
waaraan in principe de hele school werkt, beschouwt 
Johansen de Bifrost-benadering als meer dan louter 
‘themaonderwijs’ of ‘vakken- en leeftijdsoverschrijdend 
onderwijs’. ‘We proberen allerlei dimensies van leren 
te integreren. In die zin halen we veel inspiratie uit het 
werk van de Amerikaanse psycholoog Howard Gard-
ner. Hij stelt dat we in 
het westers onderwijs te 
eenzijdig het cognitieve 
benadrukken, terwijl  
een mens meerdere 
leercapaciteiten heeft. 
Hij onderscheidt onder 
andere de emotionele, 
sociale, zintuiglijke, en 
lichamelijke vaardig-
heden. We proberen hier 
op school bij de kinderen 
zoveel mogelijk de ont-
wikkeling van al deze 
capaciteiten te stimule-
ren. Ook vinden we het 
belangrijk om cognitieve 
vaardigheden niet zwaar-
der te laten wegen dan 
emotionele of zintuiglijke. 
Daarom hechten we op 
school veel waarde aan 
esthetische uitingen, 
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zoals je ook in ons gebouw terug kunt zien. We vinden 
het belangrijk dat kinderen leren zich op vele verschil-
lende manieren te uiten, via schilderen, muziek, beeld-
houwen, theater, schrijven, of dichten. Het zijn allemaal 
verschillende manieren van communicatie. Het vergt 
tijd om ze te leren gebruiken en te begrijpen.’ 
Een interessant voorbeeld is dat wiskunde niet louter 
wordt beschouwd als het oplossen van rekenopgaven, 
maar ook als een oefening in communicatie. De kinde-
ren leren mathematische begrippen te hanteren in een 
tekening of in een tekst. Zo moeten ze bijvoorbeeld de 
spiegellijn in een object of in een gezichtsportret zien 
te vinden. Of ze krijgen opdracht zelf een ‘spiegelbeeld 
-spel’ te maken, met eigen spelregels. 
 ‘In onze westerse cultuur wordt te veel nadruk gelegd 
op rationele leerprocessen, en dat heeft een eenzijdige 
ontwikkeling tot gevolg. Inzicht is ook verbonden aan 
gevoel en esthetische ervaring. Met de ratio kunnen we 
delen van het geheel onderzoeken en begrijpen.  
Om inzicht te verkrijgen in het geheel zijn inbeeldings-
vermogen en fantasie van essentieel belang’, licht 
Johansen toe. ‘Op Bifrost gaan we de uitdaging aan het 
onderwijs te maken tot een spannende onderneming, 
een gloedvol experiment.’

Geen standaard leerboeken, geen cijfers 
of huiswerk

Niet alleen voor de leerlingen is het een zoektocht  
naar hoe ze een inspiratiethema gaan uitdiepen. Ook 
leerkrachten moeten zich in elk nieuw onderwerp ver-
diepen, zowel individueel als in teamverband. Zij stellen 
zelf al het leermateriaal en de opdrachten samen. Dit 
vergt veel voorbereiding en vindingrijkheid, en vereist 
een goede onderlinge samenwerking. Maar de leraren 
ervaren dit als een stimulerend en inspirerend proces. 
Doordat de inhoud en werkwijze in grote mate worden 
beïnvloed door de interesses van de kinderen, werkt 
men op Bifrost niet met standaardleerboeken of  
-methodes. Elk thema brengt zijn eigen invalshoek  
en opdrachten met zich mee - het ene thema zal zich 
meer lenen voor een esthetische benadering en een 
ander meer voor een natuurwetenschappelijke of 
historische. Aanvullend studiemateriaal halen ze uit de 
school- of stadsbibliotheek, of van het internet [zoek 
maar eens op het trefwoord ‘Leonardo da Vinci’ en je 

vindt vele fraaie ideeën voor boeiend onderwijs, red. ].
Ook opmerkelijk is dat er op Bifrost geen cijfers worden 
uitgedeeld. ‘Creativiteit, flexibiliteit en verantwoor-
delijkheid zijn in de huidige maatschappij van steeds 
groter belang, maar juist die kwaliteiten zijn moeilijk 
uit te drukken in cijfers’, aldus Johansen. Ook vinden 
de leerkrachten op Bifrost dat cijfers eerder faalangst in 
de hand werken en stimuleren dat kinderen zich alleen 
‘tegen beloning’ in willen zetten. Veel beter is het als 
de leerlingen de activiteit van ‘leren’ beschouwen als 
een uitdaging aan zichzelf en niet iets dat ze doen 
‘voor anderen’. De kinderen leren van jongs af aan  
om hun eigen en het werk van elkaar doorlopend te 
beoordelen. Deze evaluaties houden veel meer in dan 
de traditionele cijfers, aangezien ze zowel betrekking 
hebben op het proces als op het resultaat. De leerlin-
gen beoordelen in samenspraak met de leerkrachten 
het kennisniveau, de onderlinge samenwerking, de 
interesse, de creativiteit, de planning van tijd, etc. In 
Denemarken is het uitreiken van cijfers overigens geen 
verplicht onderdeel van de afsluiting van de grunds-
kole. De kinderen op Bifrost krijgen ook niet iedere dag 
huiswerk mee, in tegenstelling tot wat op de meeste 
andere Scandinavische scholen vanaf de middenbouw 
(vanaf ca. negen jaar) gebruikelijk is. De kinderen leren 
de verantwoordelijkheid te dragen om hun werkzaam-
heden tijdens schooltijd te doen. Sommige vaardig-
heden vereisen veel oefening en toewijding, waar op 
school ruimschoots de tijd voor wordt genomen.  
Na schooltijd dienen kinderen zich echter geheel te 
kunnen wijden aan hun eigen bezigheden.
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Beeld uit de praktijk
Een beeld uit de praktijk kan de Bifrost aanpak nader 
illustreren. Als het inspiratiethema ‘Leonardo da Vinci’ 
bij de kinderen geïntroduceerd wordt, raken sommigen 
erg gefascineerd door het oog: hoe werkt het oog, hoe 
kunnen we zien, wat is kleurenblindheid? Maar ook: 
wat bedoelen we met een ‘innerlijke blik’? Het oog 
wordt een van de subthema’s waar de kinderen van de 
onder- en middenbouw mee aan de slag gaan. 
De kinderen kunnen in een van de werkplaatsen 
experimen teren met een aantal opdrachten, die door 
de leer krachten zijn samengesteld. Ze kiezen zelf waar 
ze aan de slag willen, en of ze individueel of samen 
met anderen willen werken. Dit proces van kiezen 
wordt zorgvuldig gepland en begeleid. Eerst schrijven 
ze op een zogeheten ‘werkformulier’ wat ze van plan 
zijn te gaan doen, hoe ze dat denken te realiseren, hoe 
lang ze ermee bezig denken te zijn, met wie ze willen 
gaan samenwerken, en tenslotte, welke materialen en 
gereedschappen ze denken te gebruiken. De kinderen 
die al kunnen lezen en schrijven vullen het formulier 
zelf in, en maken zo een gedetailleerde planning. De 
anderen worden door de leerkracht geholpen. 
‘Het invullen van het formulier is een langzaam en 
 uitvoerig proces, dat intensief begeleid wordt door 
de leerkracht’, vertelt lerares Kirsten. ‘Het gaat er niet 

alleen om dat de kinderen een opdracht kiezen die ze 
leuk vinden. Een belangrijk aspect is ook dat ze hun 
werk leren plannen. De jongere kinderen werken vaak 
met kortere opdrachten, maar geleidelijk leren ze lan-
ger met een opdracht te werken, zodat er meer tijd is 
voor onderzoek en eigen bevindingen. Zo’n proces te 
leren overzien is ingewikkeld, maar daar nemen we dan 
ook wel alle tijd voor.’ 

Voor het deelthema ‘het oog’ kunnen de kinderen uit de 
 volgende opdrachten kiezen:

Het atelier:
• schilderen van fantasiedieren
• natekenen van portretten
• fantasietekening naar aanleiding van een verhaal
• observatietekening

Lees en schrijfwerkplaats:
• spiegelschrift
• feiten over ogen
• het innerlijke oog - verbeelding

Laboratorium:
• kleurenblindheid
• ogentest
• ontleden van een oog
• experimenteren met lenzen, vergrootglas, bril
• experimenteren met een pupil van een oog
• observatie van het eigen oog in de spiegel
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De Bifrostschool is gehuisvest in een voormalige textielfabriek, 
die onder leiding van een architect ingrijpend is  verbouwd. 
Er is met de indeling en vormgeving van de  ruimten rekening 
gehouden met de pedagogische doel einden: de flexibiliteit 
van het leerproces is weerspiegeld in de gevarieerde inde-
ling van het gebouw. Elke ruimte heeft een eigen vorm en 
grootte: de ene heeft ronde muren, de andere een extra 
groot grondoppervlak, en grote lokalen worden afgewisseld 
door kleinere groepsruimtes. 
Er zijn opvallend veel ruimtes zonder deur. Hier is bewust voor 
gekozen, zodat leerlingen en  leraren activiteiten van anderen 
kunnen volgen en zich er even tueel door laten  inspireren. In 
de lokalen zijn geen vaste tafels en stoelen, geen lessenaars 
voor leerkrachten. Er is een grote open ruimte in het mid-
den van het gebouw met de bibliotheek. Daarnaast is er een 
gemeenschappelijke ruimte voor gym nastiek en optredens, 
een muzieklokaal, een vast natuur kundelaboratorium voor 
de bovenbouwleerlingen, en een grote open keuken. In ieder 
lokaal staat een open kast met plastic opbergmandjes, waarin 
elke leerling zijn eigen spullen en werkmateriaal bewaart. 
Gedurende de schooldag kan het gebruik van dezelfde 
ruimte een paar keer veran deren. Het ene moment is het een 
meer traditioneel leslokaal, waar Deens of rekenen wordt 
gegeven, en dan worden er tafels en stoelen in geschoven, 
en, indien nodig, een schoolbord. Op andere momenten van 
de dag kan hetzelfde lokaal gebruikt worden als schilders-
atelier, lees- en schrijfwerkplaats, of laboratorium. Afhankelijk 
van de bestemming komen bijvoorbeeld de schildersezels te 
voorschijn, of  onderzoeksinstrumenten. 

Op veel plaatsen in het gebouw hangen creaties van de 
 kinderen aan de muren. Soms is het hele interieur van de 
school aan het inspiratiethema aangepast, zodat de sfeer 
de werkzaamheden kan versterken. Ook is er een wand die 
bestemd is voor een wandschildering, die door de hele school 
gemeenschappelijk wordt gemaakt.

Organisatie
De onderbouw bestaat uit de klassen 0,1 en 2 (leeftijd 6,7 
en 8), de middenbouw uit de klassen 3, 4 en 5, en de boven-
bouw is verdeeld in I (klas 6 en 7) en II (klas 8 en 9). Er zijn 
vijf leerkrachten betrokken bij de onderbouw en vijf bij de 
middenbouw. Iedere leerkracht heeft zijn eigen vakkennis, in 
ofwel Engels, rekenen, Deens of muziek. Ook is er een vaste 
leerkracht voor beeldende vorming.
De hele school hanteert een gemeenschappelijk basisschema 
voor de hele week. Alle lessen duren negentig minuten, en er 
is één uur middagpauze. Deze tijdsindeling is echter zodanig 
eenvoudig en flexibel, dat er altijd ruimte is voor aanpassing 
en verandering. Er moet gelegenheid zijn om excursies te kun-
nen maken, een museum te bezoeken of een groep kinderen 
mee naar buiten te nemen voor onderwijs in de vrije natuur.
De school begint ‘s ochtends meestal met een gezamenlijke 
bijeenkomst, en die wordt gevolgd door de eerste klassikale 
lessen in de basisvakken Deens of rekenen, en in de boven-
bouw ook Engels of natuurkunde. De inhoud van deze vakken 
hangt zoveel mogelijk samen met het inspiratiethema waar 
de hele school op dat moment mee werkt, maar het onder-
liggende doel is de kinderen te laten oefenen in de basisvaar-
digheden van het lezen, schrijven en rekenen (in de onder- en 
middenbouw). Voor de bovenbouw is het doel de kennis van 
het Deens, Engels, wiskunde en natuurkunde verder uit te 
breiden. 
Na een ochtendpauze van een half uur volgt een negentig 
minuten durende ‘werkplaatsperiode’ voor de onder- en 
 middenbouw. De kinderen kunnen dan individueel of 
in  leeftijdsgemengde groepen werken in één van de drie 
werkplaatsen: de lees- en schrijfwerkplaats, het atelier, of 
het  laboratorium. Hierbij ligt de nadruk op het oefenen in 
 praktische vaardigheden en het plannen van werkzaamhe-
den. De bovenbouw werkt tijdens dat deel van de dag aan 
 pro jecten. Na de  lunchpauze werken de kinderen per bouw 
aan speciale  vakkenoverschrijdende ‘cursussen’, geïnspireerd 
op het inspiratie   thema, met als doel gelegenheid te bieden tot 
 verdere studie.



Nadat ze hun opdracht klaar hebben, evalueren de 
kinderen hun eigen werk en werkwijze. Het werkfor-
mulier dient daarbij wederom als basis. De lerares helpt 
daarbij niet alleen met het formuleren van de inhoud, 
maar ook met de spelling. De redenen om al dan niet 
tevreden te zijn met het eigen werk kunnen zeer uit-
eenlopend zijn, en het is belangrijk daar uiting aan te 
geven.
Gaandeweg raken de kinderen meer en meer 
gefascineerd door het leven van Leonardo da Vinci, zijn 
belangstelling voor natuur en techniek. In de lessen 
Deens lezen ze verhalen over Leonardo en vertellen ze 
aan elkaar wat ze gelezen hebben. Een leerkracht leest 
voor en laat de kinderen navertellen, en vervolgens 
opschrijven. Veel aandacht gaat daarbij uit naar hóe  
ze navertellen, wat ze onthouden hebben, welke sleutel-
woorden ze gebruiken. Bij de teksten maken  
de kinderen eigen illustraties. ’s Middags is er tijd voor 

verdiepingslessen, voortkomend uit het thema.
Deze lessen kunnen van praktische aard zijn: bijvoor-
beeld buiten insecten verzamelen, onderzoeken en 
natekenen, bloemen plukken en onderzoeken, zaadjes 
planten, etc. De lessen kunnen ook theoretisch zijn 
ingericht: lezen over de anatomie van het oog of van 
het lichaam, over nachtblindheid. Of een studie van 
uiteenlopende onderwerpen als hoe Leonardo zelf 
het lichaam bestudeerde, de uitvinding van de boek-
drukkunst, of het gebruik van warme, koude, en com-
plementaire kleuren. Er zijn talloze associaties die de 
kinderen naar voren brengen, dus er is ook een brede 
keuze in het studiemateriaal. 
In de bovenbouw werken de leerlingen overwegend 
projectmatig. Op grond van het inspiratiethema Leo-
nardo da Vinci worden er twee subthema’s uitgekozen: 
‘de Renaissance’ en ‘de Nieuwe Mens in de Renais-
sance’. Gedurende een langere periode werken de 
leerlingen aan onderwerpen als architectuur in de 
Renaissance, mens- en maatschappijvisie in de Renais-
sance, ontwikkeling van de natuurwetenschap, muziek 
in de Renaissance. Ze werken hun bevindingen uit tot 
een ‘muzisch product’. Dat kan een schilderij zijn, een 
gedicht, een sculptuur of een voordracht. Sommige 
leerlingen werken in groepjes, anderen voor zichzelf. 
Als ze klaar zijn, geven de kinderen een presentatie  
van hun muzische product ten overstaan van de hele 
bovenbouw. Aan de presentatie gaat een inleiding 
vooraf, waarbij de leerling een verantwoording geeft 
van de keuze, inhoud en werkwijze van het werkstuk. 
Deze voordracht wordt afgesloten met een discussie. 
Na afloop evalueren alle leerlingen en leerkrachten 
de presentatie in zijn totaliteit. Een belangrijk element 
daarbij is kritiek leren krijgen en geven.

Wandschildering
Al aan het begin, toen men pas met het thema ‘Leo-
nardo da Vinci’ was begonnen, ontstond het idee 
om het project uiteindelijk af te sluiten met een muur-
schildering, die alle kinderen van de school gezamenlijk 
zouden vormgeven. In die beginfase had men nog 
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geen idee hoe de wandschildering eruit moest komen 
te zien en hoe de praktische uitwerking zou zijn. Dit 
moest zich in de loop van de projectperiode verder 
uitkristalliseren. De leerkrachten vonden het juist een 
uitdaging om een projectperiode niet van het begin 
tot het einde helemaal doordacht te hebben, maar 
ook ruimte te laten voor het onvoorspelbare. Op deze 
wijze leren zowel kinderen als leerkrachten erop te ver-
trouwen dat in de wisselwerking tussen ideeën, visies 
en praktische ervaringen telkens iets geheel nieuws en 
onverwachts kan ontstaan. Creatieve processen die-
nen de tijd te krijgen om langzaam en ongeforceerd te 
rijpen.

Een hele school met 180 leerlingen te laten deelnemen 
aan één wandschildering - en ervoor te zorgen dat 
het niet uitloopt op een grote chaos - vergde evenwel 
toch enige praktische voorbereiding en een gestruc-
tureerde aanpak. Een leerkracht bedacht om als uit-
gangspunt voor de muurschildering twee grote lenzen 
te schilderen, die als het ware ieder een blik werpen 
op een eigen universum in het midden van het beeld. 
Leonardo da Vinci was immers gefascineerd door de 
optica en in feite onderzocht hij twee werelden: het 
innerlijke universum van de mens en het omringende 
aardse universum. Beide lenzen kregen de vorm van 
twee elkaar kruisende eclipsen. Op het kruispunt zou 
een menselijke figuur moeten komen. Deze grond-
structuur werd op een muur van drie bij vier meter 
geschetst. Iedere bouw kreeg nu de opdracht één vlak 
van het wandschilderij in te vullen, aan de hand van 
een zelfgekozen thema. De onderbouw koos ervoor Da 
Vinci’s technische uitvindingen weer te geven, terwijl 
de middenbouw vooral diens interesse voor de natuur 
wilde laten zien. De bovenbouw schilderde het heelal 
in de ene eclips en gaf historische beelden van de 
Renaissance weer. De andere eclips werd vormgegeven 
door de middenbouw, met een focus op de menselijke 
anatomie.

Het schilderen van de hele voorstelling duurde ver-
scheidene maanden. Telkens als een groep zich had 
verdiept in een van de subthema’s leidde dit weer tot 
nieuwe beelden die deel zouden gaan uitmaken van 
de wandschilderingen. Leerlingen van de middenbouw 
hadden bijvoorbeeld uitvoerig het subthema ‘anato-
mie’ bestudeerd, en in dat verband organen bekeken, 
de ogen van een varken en een hart ontleed, en lede-
maten opgemeten. Daarmee ontwikkelden ze een heel 
scala aan ideeën voor motieven voor hun schilderij. 

Anderen hadden schetsen gemaakt van exotische 
planten, die over werden genomen op de wandschilde-
ring. Weer anderen hadden zich verdiept in het onder-
werp van de architectuur tijdens de Renaissance. Zij 
kozen voor een afbeelding van de koepel van de Dom 
van Florence. Leerlingen van onderbouw hadden uit-
voerige studies gemaakt van de Mona Lisa, en gebruik-
ten haar portret als basis, geplaatst achter een van de 
lenzen. Ook tekenden ze motieven uit Leonardo’s jeugd 
waarover ze hadden gelezen. Een groepje leerlingen 
dat zich verdiept had in de rol van de kerk tijdens de 
Renaissance schilderde een heks op een brandstapel, en 
de Dood die met zijn zeis rondzwaait. De opkomst van 
het gebruik van marmer tijdens de Renaissance werd 
gevisualiseerd in een geblokte vloer, die tegelijkertijd 
Da Vinci’s ontdekking van het perspectief illustreerde. De 
leerlingen van de onderbouw wilden bovendien deze 
vloer nog een speelse wending geven door er insecten 
en zaden op te schilderen, die ze bestudeerd hadden in 
het kader van het onderwerp ‘Leonardo en de natuur’. 
Als laatste kreeg Da Vinci zelf een plaats in het midden 
van de wandschildering: in zijn handen houdt hij een 
oog vast, als uiting van zijn fascinatie met dit complexe 
orgaan. 

REDACTIONEEL NASCHRIFT:  
Bifrost en Jenaplan

Er zijn veel overeenkomsten tussen de basisfilosofie 
van Bifrost en die van het Jenaplanonderwijs. Ook het 
idee van de ‘inspiratiethema’s’ kan inspireren. Peter 
Petersen werkte al met grote raamthema’s, die samen 
met de kinderen verder werden uitgewerkt. Het artikel 
zal ook vragen oproepen van praktische aard, in de 
trant van: ‘als 18 kinderen per groep een voorwaarde 
is, kunnen wij het wel vergeten’ en ‘het ontwikkelen 
van zo’n thema vraagt ontzettend veel van de leraren, 
dat is toch niet op te brengen?’ Begrijpelijke reacties 
van mensen die zich zwaar onder druk voelen staan. 
Maar zou dit toch geen vruchtbare richting zijn om 
nader te verkennen voor Jenaplanscholen, waarbin-
nen toch teamteaching vrij eenvoudig te organiseren 
is en scholen ook elkaar kunnen helpen door een 
databank aan te leggen voor dergelijke grote projec-
ten? Enkele scholen zouden het kunnen uitproberen, 
mede op grond van het leerplan WO dat al zeer veel 
ingrediënten voor deze aanpak bevat. En wellicht zijn 
er al scholen die iets doen wat lijkt op de aanpak van 
Bifrost? Reacties zijn zeer welkom.  

OVER DE AUTEUR EN DE FOTO’S

Ceciel Verheij woont in Zweden, en schrijft als freelancer o.a. over 

vernieuwende onderwijsprojecten in Scandinavië. Ze was in Neder-

land betrokken bij taaldrukactiviteiten op een Jenaplan-geïnspireerde 

school.

In het voorgaande nummer van Mensen-Kinderen (november 2003) 

verscheen haar artikel ‘De boerderij als klaslokaal’.

De foto van de poort (pagina 12) is gemaakt door Tienke van der 

Werff. De rest van de foto’s bij dit artikel komen uit: Johansen, B. 

(2000), Et møde med Leonardo da Vinci og Børneskolen Bifrost, 

Kolding: Kroghs Förlag A/S Copyright foto’s: Kroghs Förlag A/S. 

MENSEN-KINDEREN
JANUARI 2004 19

Tu
ss

en
 i

d
ea

al
 e

n
 w

er
ke

lij
kh

ei
d



Het centrale begrip in de onderwijs theorie 
van Peter Petersen is ‘pedagogische situa-
tie’. Ook buiten het Jenaplan onderwijs 
trok het de aandacht. Zo besteedde 
Prof. Stelwag in haar ‘Situatie en relatie’ 
(1970) er uitvoerig aandacht aan. Het is 
geen eenvoudig begrip, zeker voor wie 
niet thuis is in de Duitse taal en, vooral, 
het gedachtegoed uit de tijd van Petersen. 

Maar ook als dat wel het geval is is het maken van bijvoorbeeld een goede vertaling een lastige opgave. Er zijn 
ook fouten gemaakt, zo werden aanvankelijk de termen ‘basisactiviteit’ en ‘pedagogische situatie’ met elkaar 
verward. In dit artikel laat ik de vertaalproblematiek zelf zo veel mogelijk buiten beschouwing, helemaal kan 
dat natuurlijk niet. Het begrip ‘pedagogische situatie’ bespreek ik in een ruime context. 

De omschrijving van Kees Both luidt: 
Het gaat erom dat we proberen in de school peda-
gogische situaties te scheppen, of beter: optimale 
 voorwaarden daarvoor te scheppen. Situaties waarin 
kinderen uitgedaagd worden als hele persoon te 
 handelen en belangrijke keuzes kunnen maken. 
Die  uitdaging ontstaat doordat de groepsleid(st)er 
de situatie ‘onder spanning zet’: voorwaarden cre-
eert waardoor de kinderen gemotiveerd worden tot 
 betrokkenheid, waardoor de vonk kan overspringen 
en energie kan vrijkomen. De spanning wordt werk-
zaam als de kinderen deze ‘overnemen’: keuzes maken, 
handelen, geraakt worden.
Uit: Jenaplan op weg naar de 21e eeuw, Amersfoort, 1997, p. 83 

Opvoeden levenslang
Opvoeding is bij Petersen een levenslang proces, een 
functie van de diverse kringen waarin mensen verkeren. 
In onze cultuur zijn dat tenminste het gezin, het eerste 
milieu, en de school. Ook het ‘grote gezin’, de familie, 
kan zo’n kring zijn. Ook een dorp of een stadswijk, 
waar mensen gemeenschap ervaren. Daar kennen zij 
elkaar en is er gemeenschappelijke (!) zorg en verant-
woordelijkheid over en weer. Bij Micha de Winter 
heet dat ‘It takes a whole village to raise a child’ 
(Msk januari 2001). 

Geestelijke ontwikkeling
We hebben bij opvoeding te maken met een proces, 
dat het beste kan worden omschreven als ‘geestelijke 
ontwikkeling’. Die wordt, als het goed is, zowel van 
binnenuit (groei, biologische ontwikkeling) mogelijk 
gemaakt, als van buitenaf gestimuleerd. ‘Als het goed 
is’, want het kan mensen - waaronder kinderen - aan 
mogelijkheden ontbreken, terwijl een stimulerende 

omgeving, die mensen en zaken omvat, afwezig kan 
zijn. 
In de Jenaplantheorie wordt aan de mogelijkheden 
die kinderen hebben om zich te ontwikkelen veel aan-
dacht besteed. De bijdrage van Else Petersen in haar 
boek ‘Die Grundkräfte kindlicher Entwicklung und Ihre 
Berücksichtigung im Schulunterricht’ is daarbij nog 
altijd van grote betekenis. Opmerkelijk zijn de over-
eenkomsten met wat later naar voren is gebracht 
door onder meer Langeveld, Stevens en Laevers.  

Reformpedagogiek
Jenaplan staat in de traditie van de Reformpedagogiek 
en de beweging Vom Kinde aus. Kritiek van Petersen 
en andere onderwijsvernieuwers op het traditionele 
onderwijs van hun dagen heeft dezelfde achtergrond. 
Ze roepen op kinderen als medemensen serieus te 
nemen en daarvoor op zoek te gaan naar hun spe-
cifieke eigenschappen. Daarna kan de vraag worden 
beantwoord hoe onderwijs er uit dient te zien. Typisch 
voor de bijdrage van Petersen is dat het antwoord op 
de vraag naar de eigenheid van kinderen altijd onaf is. 
Mensen en dus ook kinderen zijn altijd in ontwikkeling, 
hetgeen wil zeggen dat hun verschijningsvorm aan ver-
anderingen onderhevig is en iedere generatie opnieuw 
moet ontdekken wat kinderen toekomt, al hebben zij 
daarnaast ook relatief stabiele eigenschappen. Else 
Petersen (zie boven) heeft de laatste als ‘Grundkräfte’ 
aangemerkt, waarvan ook op school gebruik gemaakt 
kan worden. Ze stelde destijds vast dat dit niet of maar 
weinig het geval is. 

Onderwijs als ontwikkelingshulp
De school wordt gezien als een instituut dat in het 
leven is geroepen om behulpzaam te zijn bij het 
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opgroeien van kinderen. Onderwijs vervangt het gezin 
niet, maar vult aan, omdat daar andere mogelijkheden 
dan thuis voorhanden zijn. De school is een levenskring 
met bijzondere eigenschappen. Die gaan gemakkelijk 
verloren in een leerstofjaarklassensysteem met jaargroe-
pen die stoelen op de onjuiste gedachte dat kinderen 
van gelijke kalenderleeftijd hetzelfde dient te worden 
aangeboden in eenzelfde tijdsbestek. 

Pedagogische situatie en principiële 
keuzen

Het begrip ‘pedagogische situatie’ omvat principiële 
keuzen. We noemen de belangrijkste.Het gaat om 
volwassenen én onvolwassenen die bij elkaar zijn. Juist 
hun verschillen zijn daarbij van betekenis (‘spanning’) 
omdat ze de voorwaarden leveren voor een vruchtbare 
situatie waarin groei kan optreden. De stamgroepleider 
is volwassen en meer gerijpt, dat onderscheidt hem van 
de kinderen. Hij neemt maatregelen en geeft leiding  
op diverse niveaus. In het onderwijspedagogische 
hoofdwerk van Petersen, de Führungslehre des 
Unterrichts, worden de specifieke vormgevingen van 
die leiding onderscheiden en besproken. Er is (1) leiding 
die aan de pedagogische situatie zelf vooraf gaat en 
bestaat uit het scheppen voor voorwaarden. Zo wordt 
een ruimte ingericht, een groep geformeerd, de tijd 
geordend, een optimaal tijdstip gekozen, onderwerp en 
inhouden geselecteerd in gradaties van ‘open’ tot ‘vol-
ledig gesloten’, zoals respectievelijk bij wereldoriëntatie 
en cursussen. (2) In de pedagogische situatie zelf treft 
de volwassene alle maatregelen die kunnen bijdragen 
aan het bereiken van doelen. Dat kan nog van alles 
betekenen: zwijgen of juist spreken, meedoen of de 
nodige afstand bewaren, structureren van de tijd, vra-
gen stellen, aanmoedigen, enzovoort. 
Het allerbelangrijkste is echter dat de groepsleider er 
zorg voor draagt dat wat in de pedagogische situatie 
aan de orde komt een zodanige lading (Duits ‘Span-
nung’)krijgt dat kinderen er zich voor openstellen. In de 
meest geslaagde pedagogische situaties ‘zitten kinde-
ren op het puntje van hun stoel’ en kijken volwassenen 
elkaar aan:‘Hier gebeurt wat we altijd met onderwijs 
zouden willen’. Hier moet ook worden opgemerkt dat 
sprake is van een beperkte planbaarheid, want ook bij 
de meest optimale voorbereiding en de beste leiding 
is het niet zeker dat wat wordt beoogd ook werkelijk 
plaatsvindt, of kinderen bewogen worden, de vonk 
overspringt, of – in termen van Petersen – bij en door 
elk kind ‘overname’ plaatsvindt.  
In een pedagogische situatie is er wederkerigheid. 
Onvolwassenen en volwassenen zijn ten opzichte van 
elkaar ‘medemensen’ , ze kunnen veel voor elkaar 
betekenen. Een goede leraar ervaart als persoon in de 
uitoefening van zijn taak te kunnen groeien, maar de 
school is uiteraard ingericht om een groeiproces bij 
kinderen te bewerkstelligen. 

Een opeenvolging van pedagogische 
situaties

Het schoolleven bestaat uit de opeenvolging van 
situaties, elk met een pedagogisch doel en daarop 
gerichte inhoud. Ze ontlenen hun vorm aan een viertal 

bij uitstek menselijke activiteiten, gesprek, spel, werk  
en viering. Uiteindelijk voltrekken kinderen opvoeding  
aan zichzelf. Daarmee onderscheidt deze opvatting  
zich van visies waarbij onderwijs bestaat uit overdracht 
van kennis en vaardigheden. Die zijn niet onbelangrijk, 
maar het kan niet bij deze ‘uiterlijkheden’ blijven. 

Ervarings- en ontwikkelingsgericht
In de omschrijving van de pedagogische situatie vinden 
we diverse kwaliteitskenmerken van Jenaplanonder-
wijs terug. Ik beperk me hier tot de uitspraak dat zulk 
onderwijs zowel ervaringsgericht als ontwikkelend 
behoort te zijn. 
Met ‘ervaringsgericht’ wordt niet bedoeld dat kinde-
ren op school ervaringen moeten doen – hoe belang-
rijk ook – maar dat de leraar het als zijn hoofdtaak 
beschouwt om de innerlijke ervaringswereld van een 
kind op het spoor te komen ten einde met het zo 
verkregen inzicht het onderwijs voor een kind in te 
richten. De zogenaamde ervaringsgerichte dialoog  
is daarbij een belangrijk middel. Een dialoog is een 
krachtig middel om zowel de ander als zichzelf te  
leren kennen. Beide zijn nodig. 
Ontwikkelingsgericht is onderwijs dat niet wordt 
gekenmerkt door afwachten of zich een ontwikkeling 
voordoet en er dan de middelen bij leveren. 
Ontwikkeling kan en moet worden gestimuleerd en 
uitgelokt. Waar die zich (te) weinig autonoom voltrekt, 
bijvoorbeeld waar het gaat om taalontwikkeling, is het 
de opdracht van leraren te zoeken naar stimulansen. 
Die bestaan uit de beschikbaarheid van medemen-
sen, volwassenen en kinderen, en een rijke fysieke 
omgeving waaraan kinderen zich kunnen optrekken. In  
het Duitse woord ‘Erziehung’ (ziehen = trekken)is die 
notie besloten. 

Basisactiviteiten en zelfopvoeding
Fraai is het onderscheid dat Petersen in de ‘Führungs-
lehre’ maakt tussen basisactiviteiten, als sociale grond-
vormen, en vormen van zelfopvoeding. Door deelname 
aan de sociale activiteiten gesprek, spel, werk en 
viering kan een kind komen tot onder meer nadenken, 
actief stil zijn, het opdoen van persoonlijke ervaringen 
opdoen en zich in anderen verplaatsen. 
Als ze zulk gedrag vertonen wordt zichtbaar dat 
de beoogde overdracht heeft plaatsgevonden en, 
omgekeerd, waar ze ontbreken is het doel niet bereikt.  
Het doelgericht observeren van kinderen, maar zeker 
ook met hen praten maakt vaak veel duidelijk. 

School en buitenwereld
De theorie van Petersen over de school is bescheiden. 
Hij heeft er weet van dat de opvoeding van kinderen 
ook en zelfs grotendeels buiten school plaats vindt.  
Zo is op het moment dat een kind onderwijs volgt de 
taalontwikkeling, die oneindig veel meer omvat dan  
het verwerven van een woordenschat, grotendeels 
voltooid. De wereld buiten de school blijft vanzelfspre-
kend ook als een kind naar school gaat van enorm 
belang. In het Jenaplanconcept is die zelfs de belang-
rijkste inspiratiebron, wereldoriëntatie! Het is de taak 
van de stamgroepleider om die buitenwereld binnen 
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Kinderboerderij op de  
Toon Hermansschool zorgt 
ongemerkt voor veel leerdoelen

te halen. Daartoe formuleert hij een doel en kiest alle 
daartoe geëigende middelen. Zo maakt hij van wat hij 
buiten school aantreft pedagogische situaties.  

Concreet
Het wordt tijd om concreet te worden. Tot hier is het 
algemene begrip ‘pedagogische situatie’ besproken. 
In de dagelijkse onderwijspraktijk is sprake van een 
opeenvolging van verschillende pedagogische situaties. 
Ze hebben alle een eigen karakter. Ik kies de leeskring 
als voorbeeld.
Een leeskring is – is in de zin van ‘behoort te zijn’  
– een pedagogische situatie. Achteraf kan worden vast-
gesteld of daarvan echt sprake is geweest. Er kunnen 
drie fasen worden onderscheiden: de voorbereiding, de 
uitvoering zelf en een nabetrachting of evaluatie. Ook 
aan de eerste en derde kunnen kinderen actief deelne-
men.
De leeskring heeft een overduidelijk doel dat met 
één woord kan worden weergegeven, namelijk ‘boek-
promotie’. Een of meer kinderen melden zich vrijwillig 
voor een leeskring, waarvoor op het weekplan ruimte 
is gereserveerd. Als die tijd niet wordt benut zoekt 
de stamgroepleider een alternatief. Het dichtst bij de 
bedoeling van deze pedagogische situatie is een door 
hem of haar zelf gepresenteerde leeskring. 

Vooronderzoek
Er is zo nodig enig overleg over de keuze van het boek. 
‘Zo nodig’, want de stamgroepleider weet op grond 
van eerdere ervaringen wel of de keuze helemaal aan 
het kind of de kinderen kan worden overgelaten of dat 
enige sturing gewenst of nodig is. Bij het laatste heeft 
hij zowel het belang van het kind als dat van de groep 
en de bedoeling van deze leeskring op het oog. Het 
gaat daarbij onder meer om de volgende vragen:
- past de keuze bij dit kind? (inhoudelijk, leestechnisch, 
enzovoort)?

- is het boek zelf de moeite waard? 
- kan worden verwacht dat de kinderen door het boek 
worden aangesproken?

Tot de leiding vooraf behoort controle of de fragmen-
ten die zijn gekozen goed worden voorgelezen. Dat 
kan bij de meeste kinderen steekproefsgewijze wor-
den vastgesteld. De blokperiode op de dag voor de 
leeskring of eerder is daarvoor een geschikt moment. 
Een gunstige uitkomst geeft de stamgroepsleider en, 
tenminste zo belangrijk, het kind de zekerheid dat het 
goed zal gaan. Is de uitkomst van het ‘vooronderzoek’ 
onvoldoende dan zijn er diverse beslissingen mogelijk, 
waarvoor op basis van overleg kan worden gekozen. Te 
denken valt onder meer aan:
-  een ander boek, het gekozen boek is inhoudelijk niet 

geschikt voor dit kind of voor de groep; 
-  een ander boek, het veronderstelde leesniveau van 

het kind is er(nog ) niet;
-  een variant: het kind wordt geadviseerd samen met 

een ander kind de leeskring te verzorgen; 
-  de voorbereiding blijkt meer tijd te vragen, deze lees-

kring wordt uitgesteld. 

De leeskring zelf
In de leeskring zelf neemt het kind het initiatief zodra 
het aan de beurt is. Als er enige twijfel is of het goed 
zal gaan kan de stamgroepleider naast het kind gaan 
zitten. Kinderen ervaren dat als steun, niet als een dis-
kwalificatie. Zo nodig wordt dat uitgelegd. 
Al tijdens de leeskring kan blijken dat van succes sprake 
is: er wordt goed geluisterd, er worden goede vragen 
gesteld of een belangrijk thema van het verhaal wordt 
in een gesprek uitgediept. Het succes is volledig als 
kinderen tijdens of na de kring opmerken het boek 
ook zelf te willen lezen of een ander boek van dezelfde 
auteur of een boek over hetzelfde thema. Nodig is 
dat niet, als duidelijk is dat de groep er plezier in heeft 
is het doel van de leeskring zeker ook bereikt. Een 
geslaagde leeskring heeft het karakter van een viering. 

Belangrijk is het gedrag van de stamgroepleider tijdens 
de leeskring. Hij luistert aandachtig, observeert het 
lezende kind en (vooral) de andere kinderen en stelt 
(letterlijk ‘voorbeeldige’) vragen. Vragen met het karak-
ter van een overhoring zijn ongepast. 

Een zinvolle nabetrachting
Er is alle gelegenheid om wat een kind dat de lees-
beurt verzorgde nog expliciet aan de orde te stellen in 
een nagesprek. Het volgende kan daarbij aan de orde 
komen:
-  ben je achteraf tevreden over de boekkeuze, de 

gekozen fragmenten, het vertellen van wat niet  
werd gelezen, de lengte van de kring, enzovoort

-was je vooraf nerveus, is het achteraf meegevallen? 
-wil je vaker een leeskring doen? 
-neem je dan weer zo’n (soort)boek of een ander?
De leeskring is een mooi voorbeeld van een pedago-
gische situatie die zowel bedoeld is voor een of meer 
kinderen als voor de groep als geheel. 

Op dezelfde wijze laat zich inhoud en bedoeling 
beschrijven van pedagogische situaties als een week-
opening, de feestelijke ontvangst van nieuwe kinderen 
in de groep, een blokperiode, een cursus voor een kind, 
een kleine of een complete groep, een observatiekring, 
een gesprek met een gast, een stadswandeling. Ze 
kennen alle een eigen doel, specifieke voorwaarden 
en voorbereidingen, criteria bij de uitvoering en vra-
gen achteraf die worden gesteld om na te gaan of het 
beoogde is bereikt en hoe in de toekomst dient te wor-
den gehandeld in vergelijkbare situaties. Hoe duidelijker 
het specifieke karakter van een bepaalde pedagogische 
situatie is - dat geldt vanzelfsprekend geldt ook voor 
de kinderen - des te groter is de kans dat die aan het 
gestelde doel zal beantwoorden. 
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Dertig jaar geleden zag het toenmalige ‘hoofd’ van de 
Toon Hermansschool de voordelen in van een kinder-
boerderij op de speelplaats. Samen met ouders werd op 
een braakliggend veldje een hok gebouwd met een hek 
eromheen. De eerste bewoners waren geiten, konijnen 
en kippen. De feestelijke opening werd bijgewoond 
door Toon Hermans. Hij gaf de dieren persoonlijk een 
naam. Een geit werd zelfs vernoemd naar zijn vrouw 
Rietje.

Grote betrokkenheid
Na al die jaren blijkt dat het draaiend houden van een 
stal met dieren een succes is door de inzet van kinde-
ren, ouders, het team en omwonenden. De zorg voor 
de dieren ligt vooral bij de kinderen en de ouders. Op 

dit moment wordt de stal bewoond door twee bokjes, 
Punk en Stip, en moedergeit Moeske. Daarnaast heb-
ben we negen konijnen, zes kippen, een haan en Joke, 
het varken.

Elke week wordt de stal schoongemaakt door twee 
bovenbouwers en twee middenbouwers, met hulp van 
een ouder en de conciërge. Elke dag krijgen de dieren 
te eten van twee bovenbouwers die op die dag de 
beurt hebben. Twee collega’s coördineren de kinder-
boerderij en zorgen voor de roosters voor schoonmaak-
diensten en de weekend- en vakantiediensten. In het 
weekend zorgen ouders voor het voederen. Zij geven 
de sleutel van het hek aan elkaar door. Omwonenden 
houden de kinderboerderij in de gaten op tijden dat 
de school gesloten is. Als er iets niet in de haak is, bel-
len zij de politie of de dierenbescherming. Gelukkig 
gebeurt dat niet zo vaak.

Dieren rond school: gezellig en leerzaam
“Bolletje moet jongen want er komt 
allemaal vruchtensap uit!”

De kinderboerderij zorgt ongemerkt voor een heleboel 
doelen in ons onderwijs. Veel kinderen zijn dol op de 
beesten. In de pauzes wordt met de konijnen en de kip-
pen geknuffeld, Joke wordt achter haar oren gekriebeld 
en de geiten krijgen blaadjes sla voorgehouden. Daar-
naast zijn er kinderen, die even geen aansluiting heb-
ben met andere kinderen tijdens de pauze. Sommigen 
geven niets om voetbal of knikkeren en hebben met de 
kinderboerderij een alternatief. Zij hoeven niet doelloos 
over het plein te slenteren of tegen de muur te staan. 
In de stal hebben deze kinderen contact met elkaar 
over de dieren, over het voederen en over het gedrag 
van kinderen binnen het hek. Want rennen is natuurlijk 

Het nieuwe schooljaar was nog maar 
drie dagen oud, toen onze school werd 
verrast door de komst van SBS6 presenta-
trice Wendy van Dijk met het program-
ma ‘Hart in Actie’. Ralph, een collega, 

had met zijn bovenbouwgroep Asterix een brief geschreven met de wens een nieuwe stal voor de dieren. De 
bestaande stal was te oud, er zat geen fundering in, de ratten hadden vrij spel bij het voer en de konijnen zaten 
in buitenhokken in de kou. Kortom, vervanging was hard nodig. De ouderraad was al jaren aan het sparen, 
zocht naar sponsors en werkte aan een spetterende actiedag, maar dit resultaat had niemand durven dromen. 
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niet de bedoeling en wie de dieren plaagt, wordt door 
klasgenoten onmiddellijk terecht gewezen. 
De kinderen leren ook te ‘luisteren’ naar de dierentaal. 
Bovenbouwers weten vaak precies wat Joke het varken 
bedoelt.
Ook voorlichting rond voortplanting en seksualiteit gaat 
vanzelf. Ieder jaar hopen we op kleine geitjes, jonge 
konijntjes of kuikentjes. Als moedergeit uit logeren is 
geweest op de kinderboerderij in Ede, dan is ze daar 
gegarandeerd verliefd geworden en komt ze zwanger 
terug. En vindt de geboorte van de geitjes overdag 
plaats, dan mogen alle kinderen vanachter het hek 
komen kijken. In een kringgesprek komen vreselijk 
leuke vragen naar voren. Als kinderen moedergeit haar 
jonkies heeft zien schoonlikken, roept dat de geschokte 
vraag van een meisje op: ‘Moet ik als moeder dat straks 
ook?’ Toen er nog schapen waren, kwam een kind 
waarschuwen: ‘Bolletje moet jongen, want er komt 
allemaal vruchtensap uit!’ En als de haan achter de 
kippen aanzit, weten de kinderen dat we kuikentjes 
kunnen verwachten. Tijdens vieringen komen de dieren 
ook regelmatig ter sprake. Kinderen mogen zelf namen 
verzinnen voor nieuwe dieren en welke naam het 
geworden is, wordt dan bekend gemaakt. De ouderraad 
trakteert bij geboorte altijd op beschuit met muisjes.
Afscheid nemen hoort ook bij het leven. Daar leren de 
kinderen een beetje mee omgaan. Zoals bij de vogel-
pest, dan kunnen de kinderen zich er op voorbereiden 
dat de kippen opgehaald worden. 
Oudere dieren worden verkocht, juist om te voorkomen 
dat we met ziekte en dood krijgen te kampen. Maar 
soms wordt een konijn ’s morgens dood aangetroffen. 
Een groepje kinderen is dan die dag druk met het zoe-
ken van een plekje om Floep te begraven, een kruis van 
hout te maken en bloemen te zoeken voor op het graf.

Kritische succesfactoren
Wat is noodzakelijk om als school voor langere tijd een 
kinderboerderij in stand te houden? Een deel van het 
team moet feeling hebben met dieren. Als een leerling 
komt melden dat een kip met haar poot trekt of dat 
een konijn een geïnfecteerd oog heeft, dan is het al 
gauw een collega die met het beestje in de auto even 
naar de dierenarts mag rijden. Ook zal altijd iemand 
van het team eerste aanspreekpunt zijn bij gesigna-
leerde ziektes of bij afmeldingen van ouders voor de 
weekenddienst.

Een goede samenwerking met omwonenden kan 
ook erg handig zijn. Tegenover onze school staat een 
serviceflat met dames en heren die een goed zicht 
hebben op de beestenbende. Zij komen vaak op 
bezoek met kleinkinderen en gooien groentenafval  
over het hek. Gelukkig hebben we weinig last van 
vandalisme. Maar om die reden staat er een hoog hek 
rondom het terreintje met prikkeldraad. Eerder waren 
er grote, dikke kippen en kalkoenen op onze kinder-
boerderij. Maar die werden rond kerstmis meegenomen 
voor in de pan. Een mes met bloed eraan was, op een 
maandagmorgen lang geleden, hiervoor het bewijs. 
Ook schapen kunnen dat lot beschoren zijn. Daarom 
hebben we tegenwoordig kleine dieren en geiten. 
Een extra draadje boven het hek moet de poes tegen-
houden, die het op de kuikentjes gemunt heeft.
De ouderraad zet zich al jaren in voor de kinderboerderij 
en zij heeft deze kostenpost standaard op de begroting 
staan. Jaarlijks wordt er rond de 800,- euro uitgegeven. 
Voor hooi en stro 450,- euro per jaar, onderhoud en 
materialen 50,- euro en diverse kosten zoals inenten of 
bezoek aan de dierenarts 125,- euro per jaar. Voor de 
verzekering wordt jaarlijks 175,- euro betaald. De ouder-
raad besteedt 500,- euro van de ouderbijdrage aan de 
kinderboerderij. Dat is 2,- euro per leerling. Daarnaast 
hebben wij op school een papiercontainer staan, in  
een apart hok in het schoolgebouw. Iedereen kan daar 
dagelijks tijdens schooltijden terecht. Het oud papier dat 
opgehaald wordt, brengt met subsidie van de gemeente 
300,- euro per jaar op. Een aardige bijkomstigheid is, dat 
overburen van de serviceflat regelmatig bellen of een 
paar kinderen het oud papier bij hen thuis willen komen 
ophalen. Zij zijn daarmee geholpen, de kinderen doen 
het graag (want ze krijgen vaak een snoepje) en het 
brengt een extra centje op voor de dieren.

Ervaringen en tips
De nieuwe stal, zoals die nu is neergezet door Hart in 
Actie, is ontworpen door Floris, een oud-leerling van 
onze school, die bouwkunde studeert. 
Er is rekening gehouden met een aantal wensen. 
Een ouder die jarenlang in de dierenverzorging heeft 
gewerkt, had een handig verlanglijstje. De oude stal 
was erg laag, dus moest je bukkend schoonmaken. Nu 
kunnen zelfs de langste personen makkelijk rechtop 
staan. Eerst zaten alle dieren bij elkaar in één binnen-
hok. Nu heeft Joke het varken haar eigen ruimte, waar 
ze graag onder het hooi gaat liggen luieren. De kippen 
kunnen binnen op stok en hebben eigen leghokken. 
Onder de stok is een plank bevestigd, zodat uitwerp-
selen makkelijk afgeschraapt kunnen worden en het 
hok zo beter schoongemaakt wordt. De konijnen zaten 
eerst apart in eigen buitenhokken. Nu kunnen de 
konijnen vrij rondhuppelen en door een kleine opening 
in de muur naar binnen gaan wanneer ze willen. Het 
zijn nu afsluitbare hokken, zodat een dier afgezonderd 
kan worden als dat nodig is. Ieder binnenhok heeft 
een eigen drinkbak die aan de muur bevestigd is. Er 
komt automatisch water als een dier drinkt. Nu hoef 
je in de zomer als het warm is niet drie keer terug om 
de dieren water te geven. Er is een aparte ruimte waar 
het voer en het hooi is opgeslagen. Als je vroeger de 
deksel van de ton met voer afhaalde, dan zat er al een 
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geit in met zijn kop, voor je er erg in had. En krijg die 
dan maar weer naar buiten. Nu kun je de deur achter 
je dicht doen, het voer pakken en heb je geen last van 
ongeduldige, hongerige geiten. Er is licht, elektriciteit 
en water aanwezig. De betonnen fundering zorgt 
ervoor dat de konijnen zich niet naar buiten graven, 
of de ratten naar binnen. Met een hogedrukspuit is 
de vloer goed schoon te spuiten. Het is handig als het 
voederen buiten op een vaste plaats gebeurt. En dat 
omwonenden die oud brood en groentenafval in het 
buitenhok gooien, dit ook op deze plek doen. Eten dat 
er langer ligt, schimmelt en wordt niet meer opgege-
ten. Als alles bij elkaar ligt, kan het sneller opgeschept 
worden, dan als het door heel het buitenhok verspreid 
ligt. Mocht u als school of als ouderraad belangstelling 
hebben voor een kinderboerderij op school, dan kunt u 
misschien uw voordeel doen met de volgende aanwij-
zingen:

•  De ruimte die je nodig hebt is ongeveer 320 vierkante 
meter.

•  Een hoog hek is nodig, diep ingegraven, anders graven de 
konijnen er onderdoor.

•  Kies voor kleine dieren.
•  Bokjes zijn eerder agressief en als ze niet gecastreerd zijn 

stinken ze.
•  Jonge bokjes zijn overigens, als ze 3 maanden oud zijn, in 

staat om hun eigen moeder te dekken, dus wees er op tijd 
bij.

•  Hoorntjes zitten precies op ooghoogte van kinderen, dus 
die moeten afgezaagd worden door een dierenarts.

•  Stel vaste regels op voor voeren, kinderen moeten weten 
hoeveel voer de dieren mogen hebben om overvoeren te 
voorkomen. Twee kinderen zijn ‘verantwoordelijk’ en letten 
hierop.

•  Schoonmaken van de stal vindt door een groepje kinderen 
plaats op vrijwillige basis onder schooltijd.

•  Een aparte ruimte om handen te wassen is handig.
•  Wij hebben op school overalls om over de kleding aan te 

trekken en kaplaarzen in diverse maten.
•  Een kinderboerderij of geitenfokker in de buurt is prettig 

als dieren in vakanties ondergebracht moeten worden of 
als dieren verkocht worden.

•  Geiten moeten een oormerk hebben en moeten 
aangemeld worden bij het ministerie.

•  Grote betrokkenheid van ouders is onmisbaar.

Als we moesten kiezen, kozen we weer 
voor een kinderboerderij

Als we met de kennis die we nu hebben, voor de keuze 
zouden staan om wel of niet te starten met een kinder-
boerderij, zouden we het weer doen.

Ik heb het gevraagd aan ouders die al jaren betrok-
ken zijn bij de school en die zich ook inzetten voor de 
kinderboerderij. Hun reacties waren unaniem: ‘O, ja 
hoor, het is toch hartstikke leuk?’ Redenen waarom ze 
de dierentuin van belang vinden voor de school:‘Er zijn 
ook kinderen die thuis geen dier mogen, omdat het 
geld kost of zo. Maar toch heel graag willen. Dan heb-
ben ze hier een kans’. Collega’s, die zich bezighouden 
met de coördinatie brachten het volgende naar voren: 
‘Ik vind het leuk dat je de natuur de klas in kunt halen. 
Dat je de seizoenen mee de klas in trekt. Als er gebroed 
wordt op de eieren in het voorjaar. In andere gevallen, 
pak je als het ware het dier op en heb je het lesmateri-
aal bij de hand’. Een andere collega zegt: ‘Wat mij het 
meest opgevallen is, de afgelopen jaren, zijn de kinde-
ren die buiten de boot vallen. Door het contact met de 
dieren, emotioneel gezien, hebben ze toch een fijne 
pauze. Het beestje is even voor hem of haar alleen, die 
knijpt er niet tussenuit, is lekker warm’.

Kinderen vinden het ook wel 
handig, zo’n boerderijtje op 
school. Maarten: ‘Je leert toch 
meer omgaan met dieren. Dat is 
wel echt waar, want niet ieder 
kind gaat dagelijks met een 
hangbuikzwijn om. Niet alleen 
poezen, honden, cavia’s thuis, 
maar ook geiten’.  
Djilles: ‘Je bent niet bang  
voor varkens als je later naar 
Groenhorst gaat’. (Middelbare 
tuinbouwschool). Kim vindt het 
leuk dat je konijntjes mag vast-
houden. ‘De geitjes kunnen we 
zelf verzorgen en we leren daar 
gewoon kunstjes mee. En de 
stal vind ik ook wel leuk en de 
konijntjes kunnen als ze ziek zijn 
bij het varken of bij de geiten 
gaan liggen als ze dat willen’. 

Glenn voegt daaraan toe: ‘Ik vind het ook wel leuk dat 
we een dierentuin hebben. Joke die is behoorlijk lief en 
ze heeft veel honger, want ik had een keer een handje 
geitenvoer en Joke kwam me steeds achterna’. (Glenn 
doet voor hoe dat ging en loopt knorrend rondjes  
door de klas). Tot slot heeft onze conciërge nog een 
advies:‘Je moet er alleen aan beginnen, als je mensen 
hebt, die er zin in hebben om daar tijd in te steken’. 
Mocht u onze kinderboerderij “live” willen bezoeken, 
dan kan dat via de webcam, aangebracht door Ken-
nisnet. Het adres van de website is www.toonhermans-
school.nl 
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Uitdaging voor kinderen? 
Ben Keyl: ‘Als de school een werkplaats moet zijn, waar 
alle kinderen hun eigen werk naar hun aard en aanleg 
kunnen vinden, dan wil ik niet praten over de school, 
zoals die er nog steeds in doorsnee in Nederland uit-
ziet. Een school met zoveel lokalen, al of niet een 
speelplaatsje, gangen en toiletten; de al nieuwere scho-
len, geglaasd aan twee kanten vanwege het licht dat 
de kinderen moeten hebben, soms een aula met veel 
 stoelen of een grote ruimte waar kinderen kunnen zijn 
voor kringgesprekken en spelen, enzo. Maar als je er 
doorheen kijkt vraag je je af: “Wat is hier nou in deze 
school, dat een uitdaging geeft aan de kinderen? 
Kan elk … kind, hier z’n plek vinden? Loopt hij bij het 
binnenkomen van de school al op iets toe zo van dat 
wil ik doen!” Is het een omgeving die hem uitnodigt: 
“Kom wat met me doen!?“ Ik bedoel dit: Als je 
met kinderen bezig bent, dan moet de omgeving zo 
gestructureerd zijn – dat kan op veel verschillende 
manieren – dat het kind wat kan gaan doen. 
Wij hebben altijd geprobeerd om de school vanuit 
dat perspectief in te richten.’ 

Anton
Ben vertelt dan over een jongen van tien jaar, Anton, 
die volgens zijn ouders vaak wegliep van school. ‘Ik zei 
tegen Anton, toen hij bij ons op school kwam: “Hou 
je niet van school?“ Toen schudde hij meewarig het 
hoofd, zo van “ik wil niet leren” . … Ik liep met hem 
de school door, liet alles zien wat we hadden, potten-
bakkerij, klei, tuinwerk, aquariumwerk, alle mogelijke 
vormen van handenarbeid, weven, houtsnijwerk, hij 
kon dingen buiten doen op de speelplaats, ook met 
hout (timmeren), alles wat met de boerderij te maken 
had, schoonmaken van hokken van de dieren, de dieren 

 verzorgen, enz. … Toen zei hij: “Mag ik daar wel aan 
meehelpen?“ Ik zei: “Nou, kies maar! Waar wil jij bij-
horen op het ogenblik?“ Ik deed dat expres zo met 
hem. Ik dacht, ik breng hem niet naar een groep toe, 
laat hij eerst maar eens kennismaken met een andere 
soort van school-zijn. En toen zei hij: “Ik zou wel graag 
in de plantenkas willen werken”. Ik vroeg: “Waarom? 
Vind je dat leuk?“ Anton: “Ja, daar is het heerlijk stil”. 
Toen ging hij de plantenkas in, ik ben met hem werk 
gaan zoeken, er was veel te doen. Het wonderlijke was, 
dat deze jongen een hele zijbak van de kas leegmaakte, 
van nieuwe aarde voorzag, de potten er opnieuw 
inzette en een stuk werk van het stekken op zich nam. 
Om twaalf uur, toen de school uitging, kwam hij vra-
gen: “Mag ik nog doorgaan?“ Toen zei ik: “Heb je een 
boterham bij je?“ en dat had ‘ie wel. “Kom dan eerst 
bij mij eten”, zei ik en hij kwam toen op mijn kamer bij 
me eten. We hebben samen thee gedronken en toen 
kwam hij los, toen begon hij te vertellen. Drie dagen 
later zei hij: “Moet ik hier ook nog leren?“ “Nou ja”, 
zei ik, “dat doen we wel natuurlijk, met rekenen en taal 
zijn we wel bezig, maar begin nu eens op te schrijven 
wat je allemaal gedaan hebt. Zou je dat willen?“ Toen 
zei hij: “Ik kan eigenlijk niet zo goed schrijven”. “Dan 
zullen we het samen doen”. Dat was voor hem de aan-
zet, elke dag weer te geven wat hij gedaan had. En dat 
was voor hem de motivatie om zo dichter bij het ont-
wikkelingswerk van taal te komen’. ……. [Anton liep 
nog een keer weg van school, werd door Ben hoogst-
persoonlijk weer gevonden op de markt in Purmerend 
en achterop de brommer weer meegenomen terug 
naar school ] … ‘Ik heb een gesprek met hem gehad 
… en hij is weer aan het werk gegaan op de boerderij 
… ik denk dat het [weglopen] nog twee of drie keer 
gebeurde en toen dacht Anton niet meer aan spijbelen 

Een van de voorgangers van Mensen-
 kinderen was het losbladige kwartaalblad 
Pedomorfose, geredigeerd door Suus 
Freudenthal. Als ‘spiegelverhaal’ van 
 voorgaand artikel over de kinderboerderij 

drukken we hier enkele delen af van het lange interview dat Suus had met Ben Keyl, voormalig schoolleider van 
een van de eerste Jenaplanscholen in ons land – de Oranje Nassauschool in Amsterdam Noord. Later was Ben 
onderwijsbegeleider en tevens vele jaren bestuurslid van de Stichting Jenaplan. 
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…. Hij is een kind geworden dat volledig meewerkte in 
de school. Later heeft hij de banketbakkersschool afge-
lopen en op het ogenblik zit hij gewoon in de maat-
schappij en voelt zich daar happy.
Ik wil er dit mee zeggen: het raakvlak voor Anton van 
binnen is toch geweest dat hij iets vond in die schools-
feer, zoals wij die geordend hadden, waarin hij aan  
het werk kon gaan. Want hij was al gefrustreerd door 
welke oorzaken dan ook, maar de school zelf zei hem 
niets.’

Remi
‘Ik denk nu aan een ander jongetje, Remi, die zo druk 
was, dat hij in de school, in de groep, eigenlijk niet tot 
werken kon komen. We hadden al gesprekken over 
hem gehad in de trant van “eigenlijk is hij toch niet 
aanvaardbaar, hij verstoort de groep zo erg, dat we 
hem eigenlijk toch niet kunnen hebben”. De onder-
wijzeres die hem in haar groep had, probeerde alles, 
maar het lukte niet. Hij had, zo bleek later ook wel, een 
motorische stoornis, maar op een gegeven moment 
was hij op de speelplaats en stond te hunkeren voor 
de kas en zei: “Mag ik daar wel eens wat doen? Mag 
ik helpen?” We hadden een klein bakje met begonia-
zaailingen staan. Dat is een heel pieterwerk, om die te 
verspenen. Met een klein houtje moeten al die plantjes 
verzet worden. Ik vroeg toen: “Kun je die op richels 
zetten?” Hij wist eerst niet wat dat was, “op richels 
zetten”. Daar hebben we hem aan gezet. Het wonder-
lijke was: in de groep kon hij geen drie minuten met 
iets bezig zijn, hier was hij twee uur non-stop bezig 
met begonia’s op richels te zetten. Waardoor wij zei-
den: “Hij kan dus wel geconcentreerd werken! Alleen, 
er zijn veel factoren waardoor hij wordt afgeleid, in de 
groep waarschijnlijk ook. Als hij alleen werkt, kan hij 
het wél.” Deze jongen hebben wij later toch moeten 
verwijzen …. Hij was toen al in onderzoek en de molen 
begon te draaien. Hij is naar een school voor moeilijk 
lerende kinderen gegaan, wat ik altijd nog betreur. Als 
ik meer ruimte tijd en handelingsruimte had gehad, 
hadden wij hem misschien toch kunnen opvangen.’ 

Jan
‘Het komt altijd weer aan op het inspringen op toe-
standen, situaties. Neem nu bijvoorbeeld een ander 
kind …. Jan, een begaafde jongen. Hij is nu land-
bouwingenieur. Jan was ook op de boerderij bezig,  
heel stilletjes. Je merkte hem in de groep haast niet op, 
hij werkte rustig, hij was gewoon wat je noemt “een 
begaafde, rustige leerling”. Als je ze allemaal zo had 
zou het bijna saai worden. Jan was gemotiveerd om 
elke morgen door de achterdeur, ongevraagd, op de 
boerderij te komen, ook als hij niet in de corveegroep 
zat. Dat viel op. Ook viel op dat hij een grote behoefte 
had om met de dieren intiem om te gaan. Ik denk aan 
moeder Kloek, een grote Islander kip, die zeer aan 
hem gehecht was. Dat was eigenlijk zijn kameraadje 
geworden. Ik kan het ook wel uitleggen. Waarschijnlijk 
ontbeerde hij toch een stukje emotionaliteit, warmte: 
moeder kon haar gevoelens moeilijk bloot leggen, 
evenals vader. Ik denk dat dit kind thuis toch iets ont-
beerde. Die kip nu, die moeder Kloek, was zijn vriendje, 

daar trok hij altijd mee op. Voor schooltijd, na school-
tijd, als moeder Kloek broedde of als moeder Kloek 
in de rui was. Jan was altijd bezig met moeder Kloek. 
Op een gegeven moment kwam Jan met tekeningen 
aandragen van moeder Kloek en er zat een hele ontwik-
keling in die tekeningen. Toen hij haar voor het eerst 
tekende was hij een jaar of negen en toen hij twaalf 
was, was het zover gevorderd, dat hij die kipmodellen 
echt, ik zou zeggen anatomisch goed weergaf, heel 
natuurlijk, heel verstandelijk. Hij begon ook fazanten  
te tekenen. Ik kan niet zeggen dat het kunstwerken 
waren, het waren bijna plaatjes, maar helemaal zo uit 
de natuur weergegeven. Dat was voor ons een aan-
wijzing dat Jan dus heel verstandelijk bezig was, maar 
toch zijn emotionaliteit daarin kwijt kon. Toen hij twaalf 
was, begon hij te weven, wat ik met grote belangstel-
ling heb gevolgd. Dat duurde nog maar acht maanden. 
Toen is hij van school gegaan, naar het vervolgonder-
wijs, is op de toenmalige HBS terechtgekomen. Toen 
hij student in Wageningen was – ik heb hem helemaal 
gevolgd – begon hij opnieuw weer zijn eigen huis in te 
richten met dieren en planten. Toen kon ik er met hem 
over praten. Hij vertelde me, dat hij zich daar happy 
voelde. En dat hij, behalve de wetenschap, ook de 
warmte van de dieren en planten erg nodig had. 
Het leuke was, dat hij zich toch niet isoleerde, maar in 
een studentengemeenschap van acht studenten leefde, 
volkomen zichzelf was, heel rustig, bijna zakelijk rea-
geerde en toch wel met grote warmte. Behalve  
zijn vakliefde voor het werk, is ook zijn grote liefde  
naar het leven zelf toe door blijven gaan. Ook in een 
grote sociale betrokkenheid. Daar zouden nog veel 
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voorbeelden van te geven zijn. Als ik nu terugkijk is het 
dit wat Jan aan de school beleefde. Dat leren dat ging 
bij hem wel, dat kwam vanzelf wel in orde. Je hebt 
kinderen die, als ze enigermate begaafd zijn, overal wel 
door komen. Dat was voor Jan ook geen probleem. Ik 
ben toch wel blij dat hij zijn emotionaliteit heeft kun-
nen vinden, dat hij die kwijt kon, want dat was anders 
toch wel een tekort geweest. Hij heeft er nu ook een 
heel heldere kijk op, nu hij volwassen is. Dat bleek wel 
uit gesprekken. Toch met grote waardering voor zijn 
ouders.’ 

Zichzelf worden en blijven
 ‘Het gaat om het scheppen van de omgeving. De 
schoolomgeving, in en rondom de school, moet, zoals 
ik al zei, zo gestructureerd zijn, dat kinderen mogelijk-
heden vinden om door onderzoek en ervaring zichzelf 
te worden of te blijven. Het materiaal hoeft voor mij 
niet alleen biologisch te zijn, hoewel ik het met-de-
natuur-bezig-zijn wel noodzakelijk vind. Steeds meer 
raak ik ervan overtuigd, dat het noodzakelijk is dat 
contact met de natuur, ook in de school, als werkvorm 
mogelijk is. En dan niet in de analytische vorm zoals 

ik wel in het buitenland gezien heb, dat ze met broed-
machines bezig zijn, eieren stuk maken om te kijken 
hoe het leven zich ontwikkelt en hoe het dan dood-
gaat. …. Nee, ik bedoel met bezig zijn in de natuur: 
in bewondering opzien en zo een bewustwording 
tot stand brengen, welke grote verantwoordelijkheid 
wij hebben ten aanzien van het leven rondom ons. 
Helemaal wat betreft de tijd waarin wij leven.
Als een team van een school daar moeite mee heeft, 
maar zich bewust maakt dat het belangrijk is, dan zijn 
er hulpen genoeg aanwezig onder de ouders [en niet te 
vergeten: biologische en ‘geadopteerde’ grootouders, 
red.]  die hen daarbij kunnen ondersteunen. Dat heb ik 
zelf ook meegemaakt, dat ouders die in de buurt waren 
spontaan kwamen helpen. Er was zelfs een vader, die 
nu nog steeds, hoewel ik al tien jaar weg ben uit die 
school, samen met de kinderen de kassen onderhoudt, 
die volledig ondersteunend bezig is bij wat de leer-
krachten niet kunnen. …. Iets anders, wat ik toch ook 
wel belangrijk vind, is het inspringen op jaargetijden en 
op plotselinge gebeurtenissen. Ik bedoel dat een team 
de souplesse heeft om creatief te kunnen inspelen op 
een situatie’ [volgt een fraai verhaal over sneeuw en 
het maken van levensgrote sneeuwpoppen, proeven 
met sneeuw en ijs, etc.]. 

Mooi verhaal, maar wij ….. 
Suus komt met vragen, zoals ‘wat doe je als de ruimte 
voor schoolboerderij, kassen, tuin, ontbreken? En 
benadrukt de noodzaak van een intensieve dialoog met 
ouders en kennis van de situatie van de gezinnen waar-
uit de kinderen afkomstig zijn. Ben reageert daarop als 
volgt: ‘Akkoord. Ik wil alleen dit nog zeggen: Een team 
moet, mag niet meer hooi op z’n vork nemen dan het 
aankan. Ik begon ons gesprek met de vraag: “hoe kun 
je de omgeving van de school zo structureren, dat kin-
deren gemotiveerd raken, waardoor ze werk kunnen 
vinden naar hun aard?” Het kan zijn bijvoorbeeld, dat 
je een kind dat met tien jaar nog niet zindelijk is niet 
kan opnemen. Elk lid van een team moet goed weten 
wat binnen het team mogelijk is, waar de grenzen lig-
gen. Dat betekent dat een schoolteam in zijn team-zijn 
tijd moet vinden om de basis te onderzoeken waarop 
ze hun gebouw [= schoolontwikkeling, red.] bouwen. 
Dan dringen zich weer de bekende vragen op:
-Waarom doe ik wat ik doe?
-Waarom doe ik wat ik doe zoals ik het doe? 
Het team zal echter ook tijd moeten vinden om de 
vraag helder te krijgen: “Wat kunnen we nu met 
elkaar?” en dan vooral ook de vraag: “Wat kunnen we 
nu meer dan vorig jaar? Hoe staat het met onze ont-
wikkeling?” Als een team zo doelbewust te werk gaat 
hoeft het, dacht ik, niet in kramp te raken. Maar als je 
geen ruimte hebt, geen speelplaats, geen tuin, te kleine 
lokalen, dan wordt het veel moeilijker, hoewel niet 
geheel onmogelijk’. 

Uit: De remediërende functie van de rijke leeromgeving in en om de 

school. Ben Keyl in gesprek met Suus Freudenthal. Pedomorfose  

nr. 36, februari 1978, p. 37- 52. 
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In 1964 werd in ons land de eerste 
landelijke Jenaplanconferentie gehouden 
– dit jaar een reden om het veertigjarige 
jubileum van de Jenaplanbeweging  

in Nederkland te vieren. In het novembernummer werd een stukje afgedrukt uit het  rapport ‘Naar een Neder-
landse Jenaplanschool. Eerste gemeenschappelijke bezinning’ (1967)– en wel een deel van ‘Enkele pedagogische 
richtlijnen voor een Kindergemeenschap volgens Jenaplan’ – de eerste poging om ‘basisprincipes te formuleren. 
Hier gaan we daarmee verder, vanaf richtlijn nummer 7. De verleiding was aanwezig om ze te moderniseren, de 
formulering is wel erg mannelijk. Toch presenteren we ze in de originele vorm. 

7. Daar de gemeenschap wordt gevormd door kinde-
ren, onderwijzers en ouders,moeten de ouders zo 
intensief mogelijk bij het leven van deze gemeen-
schap worden betrokken.

8. De pedagogische waarde van de school, die in de 
ware zin des woords l e e f g e m e e n s c h a p 
wil zijn, ligt in de wijze waarop botsingen tussenhet 
individu enerzijds en van de gemeenschap ander-
zijds worden opgelost.

 Spanningen, die voortvloeien uit bepaalde, nog 
slechts door de traditie geheiligde menselijke 
schikkingen, worden principieel geweerd door 
het scheppen van een leef- leerklimaat zonder 
onnatuurlijke scheidingen op grond van leeftijd en 
sociaal milieu.

 De kinderen moeten evenals de onderwijzers op 
een grote mate van vrijheid aanspraak mogen 
maken, omdat daar waar geen vrijheid heerst, de 
innerlijke tucht geen kans krijgt zich te ontplooien. 
Het kind en ook de onderwijzer moet vanaf zijn 
intrede in deze grote gemeenschap van kinderen, 
ouders en onderwijzers leren, dat zijn vrijheid ein-
digt, waar door zijn handelen de belangen van de 
gemeenschap worden bedreigd.

9. Op de leiding rust de taak erop toe te zien, dat het 
gemeenschapsleven en het daardoor gewijzigde 
leren in de school zich niet in onverantwoord hoge 
mate ontwikkelt op kosten van de geestelijke en 
lichamelijke spankracht van de onderwijzers. Naast 
het dagelijkse schoolwerk en de daarvoor beno-
digde voorbereiding thuis, alsook zinvol getimede 

en geplande ouderavonden en andere gemeen-
schappelijke activiteiten, dienen zij voldoende tijd 
over te houden voor hun eigen gezin, voor zichzelf, 
voor ontspanning, lectuur en verdere studie.

 Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een team 
van onderwijzers te vormen( resp. te behouden), 
die voor de aan hen toevertrouwde kinderen inder-
daad een leidsman op hun weg naar geestelijke 
volwassenheid kunnen zijn.

10.  Bij hun dagelijkse schoolwerk dienen zij derhalve  
te kunnen beschikken over een zekere hoeveelheid 
leermiddelen, die individueel werk toelaten.

 Leermiddelen zijn niet louter ‘doceer’ – of passieve 
assimileermiddelen, maar vooral veroorzaken zij 
een eigen proces van zoeken en ontdekken en een 
nauwkeurig op het kind ingesteld hulpproces bij 
zelf leren en met inzicht overnemen.

 Elke school, die van het traditionele klassikale 
systeem afstapt en op de hierboven omschreven 
wijze gaat werken, zal haar leermiddelen – met 
name die voor de onderbouw – nauwgezet onder 
de loep moeten nemen. Leermiddelen die niet aan 
het in dit punt omschreven doel voldoen, moeten 
zonder meer uit de stamgroep- lokalen verdwijnen, 
waar in de stilwerkperioden uitsluitend met voor 
het individuele kind zinvolle leermiddelen dient te 
worden gewerkt.

 Deze leermiddelen moeten in een open, voor het 
kind gemakkelijk te gebruiken leermiddelenkast  
zo zijn gerangschikt, dat de leerling als vanzelf van 
het eenvoudige naar het moeilijke voortschrijdt. 

 De bijbehorende opdrachten dienen zo te zijn 
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geformuleerd, dat zij met gebruikmaking van de in 
de leermiddelen besloten liggende mogelijkheden, 
optimaal leren stimuleren.

 Heeft het kind door manipulatie inzicht verworven, 
dan late men het ruim tijd om de bewerking in te 
oefenen. Men late het echter geheel van de aard 
van het kind afhangen of tussen manipulerend 
rekenen en abstract rekenen uit het boek nog de 
fase van spelend rekenen met rekenpuzzels wordt 
ingelast.

 Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de leer-
spelen voor de taalontwikkeling.

11. Nieuwe onderwijzers dienen zich grondig op deze 
Richtlijnen te bezinnen. Van de staf wordt ver-
wacht, dat zij de nieuwe collega bij het zich inleven 
in de nieuwe werkkring zoveel in hun vermogen is 
zullen steunen, zowel wat de pedagogische als de 
didactische aspecten van het werk betreft.

12. De structuur van het schoolleven dient zowel 
gemeenschapsleven mogelijk te maken als 
–  onderwijskundig beschouwd – een veelzijdige zo 
niet alzijdige optimale ontplooiing van de talenten 
van het kind te bevorderen. De vier pedagogische 
situaties,  g e s p r e k,  w e r k, s p e l  en  
v i e r i n g bieden de mogelijkheid om deze 
 doelstelling te realiseren.

 Een en ander vraagt – vooral in de eerste jaren van 
opbouw – gezamenlijke studie en de bereidheid 
zich te laten begeleiden.

13. In een Kindergemeenschap volgens Jenaplan, die 
deze Pedagogische Richtlijnen onderschrijft, is het 
gesprek geen didactische leervorm maar pedago-
gisch principe.

 Het functioneert niet alleen in de ontmoeting tus-
sen het kind en de andere kinderen en volwasse-
nen, maar ook bij zijn exploratie van de leerstof en 
vooral bij zijn zoeken naar een eigen antwoord op 
de vragen omtrent zijn m e n s – z i j n.

14. Met inachtneming van punt 7 en 9 dient de leiding 
om het in punt 12 over het onderwijs gezegde 
waar te maken er zorg voor te dragen, dat de staf 
als geheel de doelstelling van de school nastreeft 
en open staat voor en op de hoogte is van de 
mogelijkheden, die het rendement van zinvol, func-
tioneel onderwijs kunnen verhogen( kennisname 
van nieuwe leermiddelen, nieuwe leervormen enz.).

 Dit vraagt van leiding en leerkrachten voortdurend 
een didactische bezinning, die regelmatig in staf-
besprekingen geëvalueerd en gebundeld dient 
te worden en van tijd tot tijd in conferenties 
ge confronteerd met die van anderen.

15. In een Kindergemeenschap volgens Jenaplan zijn 
kinderen en opvoeders - te weten leerkrachten 
en ouders – gezamenlijk onderweg naar een 
 toekomst, waarin de meetschappelijke en eco-
nomische verhoudingen meer en meer van de 
 volwassene verlangen: flexibiliteit, een bewuste 
houding in het arbeidsproces, zelfstandigheid, 
zakelijkheid, rationaliteit, besluitvaardigheid, 
bereidheid om verantwoordelijkheid te aanvaarden, 
kameraadschapszin en een emotionele aanspreek-
baarheid tegenover alle starre automatismen.

 Het fundamentele kunnen en kennen, dat de 
school de leerlingen bijbrengt, dient daar zowel 
naar de inhoud van de leerstof als wat de aard van 
het leerproces betreft, volledig op afgestemd zijn.

 Een Kindergemeenschap volgens Jenaplan dient 
daarom echt, eigen leren voor ieder –  kind en 
 volwassene – mogelijk te maken.

16. De mens kan alleen dan meester worden van zijn 
eigen leven, wanneer zijn verantwoordelijkheids-
bewustzijn in zakelijkheid tot uitdrukking komt 
en wanneer hij de omstandigheden, waarin hij 
geraakt, kritisch en dus juist kan beoordelen.

17. Derhalve is een van de fundamentele opdrachten 
aan deze Kindergemeenschap, het kind kritisch en 
objectief te leren denken, een eigen, onafhankelijke 
mening te formuleren en deze af te wegen tegen 
die van anderen.

18. De structuur van het schoolleven dient dit ver-
mogen op verschillende manieren te stimuleren. 
De school kan hier een positieve bijdrage leveren 
als zij de massacommunicatiemiddelen niet kramp-
achtig afwijst, maar deze veeleer in het leerproces 
betrekt. Zij kan daarbij enerzijds gebruik maken van 
de bereidheid van de leerlingen om veel actuele 
informatie door middel van televisie en radio thuis 
in zich op te nemen, anderzijds van hun onver-
mogen objectief hiertegenover te staan, uit het 
aangebodene een bewuste keus te maken, enz.

19. Afrondend zijn de eisen aan de volwassenen in een 
Kindergemeenschap te stellen als volgt samen te 
vatten: het aankweken van een humaan ‘religieus’ 
gedrag, een aangepaste houding in het arbeids-
proces, een humaan sociaal gedrag en een zinvolle 
houding ten aanzien van het culturele leven.

Copyright: S.J.C.Freudenthal-Lutter met gebruikmaking

van de waardevolle adviezen van Prof.Dr.M.J.Langeveld

en B.J.Keyl.

Utrecht, 7 oktober 1967.
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Kritiek op het huidige schrijfonderwijs
De auteur heeft ernstige twijfels over de actuele 
situatie van het schrijfonderricht. Hij voert daarvoor 
meerdere motieven aan. Zo spelen de kinderen tegen-
woordig minder buiten dan voorheen. Ze zitten meer 
voor de televisie en achter het beeldscherm. Hun 
bewegingsrepertoire lijkt daardoor minder te worden. 
Het schrijfonderwijs begint dan ook te vroeg en vraagt 
teveel van hun visueel-motorische vaardigheden. 
De zwakke schrijvertjes lopen in groep drie al gauw 
een achterstand van minstens één jaar op. De groep 
zwakke schrijvers in de basisschool wordt steeds groter. 
Bijna een kwart van de kinderen schrijft veel slordiger 
dan nodig is. In plaats van ontspannen schrijven is 
verkramping het resultaat. Bij dit alles is het goed te 
bedenken, dat nog op 99% van de Nederlandse scho-
len verbonden koordschrift wordt geschreven. Van de 
wereldbevolking schrijft echter 90% onverbonden!

Een 
zwakke 
schrijver

Pleidooi voor een blokschriftmethode
De fraaie folder spreekt duidelijke taal: “Eindelijk een 
goede methode voor het schrijven in blokschrift” en 
“Het is bewezen: Binnen één jaar een goed leesbaar 
handschrift”. Op de achterkant staat weliswaar dat de 
kinderen na groep 4 kunnen schrijven! Niettemin wordt 
de stelling gehandhaafd, dat er onderwijsinhoudelijk 
van een enorme tijdsbesparing sprake is. Dat geeft 
ruimte en tijd voor andere vakken.
De kenmerken van blokletters worden als volgt aan-
gegeven: eenduidige halenstructuur, geen lange let-
tertrajecten, geen complexe overgangen, aanbieding 

vanuit hun motorische moeilijkheidsgraad. Dit leidt tot 
deze voordelen van blokschrift: het kind ziet de over-
eenkomst met de gedrukte letters van de aanvankelijke 
leesmethode, het speelt in op de trend van toene-
mende automatisering, het is en blijft beter leesbaar, 
het gaat uiteindelijk net zo snel. Bij dit laatste moet ik 
denken aan een verhaal van de Amerikaanse onder-
wijzer-auteur John Holt. Hij schreef omstreeks 1970, 
dat hij op 57-jarige leeftijd op blokschrift overging 
– omdat drie tienjarigen in zijn klas sneller in ‘blok’ 
 schreven dan hij in zijn snelle verbonden schrift!

Kernpunten van “Schrijven leer je zo!“
In de handleiding vinden we heel wat informatie over 
wat deze schrijfmethode voorstaat. Als doel van de 
leergang wordt vermeld: Het aanleren van een goed 
leesbaar handschrift, dat er verzorgd uitziet en dat in 
een vlot tempo geschreven kan worden. Het motto van 
de methode luidt: “Schrijven is een vorm van bewe-
gingsonderwijs.”
De voornaamste kernpunten lijken mij:
- Het bewegingsverloop van de letters wordt met pijl-

tjes en oriëntatietekens-in-kleuren weergegeven 
  (verkeerslichtletters);
- motorische oefeningen worden in de schrijfles geïn-

tegreerd (bewegingstussendoortjes);
- voorbeeldkaarten (voor respectievelijk groeps- en 

 individueel gebruik);
- kleurstroken als tussenstap naar de beperkende 

 liniatuur (individuele speelruimte);
- differentiatie, coöperatief leren, positieve reflectie;
- accentverschuiving door de schooljaren heen 

(vaardigheid – vormgeving – schrijftempo);
- eerlingvolgsysteem (in voorbereiding);
- een cd-rom maakt een dynamische beweging van 

de letters op het scherm mogelijk (volgt dit jaar).
Derdegroeper van de Pancratiusschool

Kernpunten van de schrijfles
Een leerlingenset bestaat uit verschillende deelsets: 
voorbereidende vormen (12 bladen), cijfers (11 bladen), 
rompletters (26 bladen, kleine letters), tweeklankenlet-
ters (11 bladen, kleine letters), hoofdletters (26 bladen).

Sinds kort is er een nieuwe schrijfmethode voor 
blokschrift uit: Schrijven leer je zo! Auteur Henk 
Schweitzer kennen we van zijn eerdere uitgave 
“Schrijven zonder pen”. Hij beweert, dat zijn jong-
ste publicatie binnen één jaar tot goed leesbaar 
handschrift leidt, bovendien een enorme tijdwinst 
voor de school betekent. Is deze methode ook voor 
Jenaplanscholen een aanwinst?

SCHRIJVEN LEER JE ZO!

Dick Schermer

RECENSIES
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set werkbladen omvat 332 pagina’s, exclusief oranje 
werkmap (€ 10,-) en blauwe bewaarmap (€ 8,-), en 
kost € 20,-.
Laten we eens nagaan hoe een schrijfles volgens de 
“succesvolle methode” van Schweitzer verloopt.
Overigens is deze aanpak niet zomaar uit de lucht 
komen vallen. Naast theoreti-
sche verdieping en praktische 
ervaring van de auteur zelf is  
de methode ook uitgeprobeerd 
op de Pancratiusschool in 
Enkhuizen. Stel, dat het aanle-
ren van de blokletter ‘i’ aan de 
orde is – met de hele groep, een 
kleine groep, een enkel kind. 
Je laat op de voorbeeld-wand-
kaart de letter ‘i’ met oriën-
tatietekens zien. De groene 
stip bovenaan en de rode stip 
onderaan de neerhaal geven de 
schrijfrichting aan. De i-punt is 
rood van kleur. Dit roept bij het 
kind een bewegingsvoorstelling 
op. Je noemt de letter vervol-
gens bij haar naam (afhankelijk 
van de leesmethode: ie of i?). 
Op zijn werkblad ziet het kind 
dezelfde oriëntatietekens. Zo wordt het bewegingsver-
loop verinnerlijkt. Door het afdekken ervan met een al 
dan niet transparante flap in zijn werkmap moet het de 
letter op ongelinieerd papier uit het hoofd natekenen. 
Het oefent zo het motorisch geheugen. Door vergelijking 
is directe feedback mogelijk.
Nu tekent het kind met de ogen dicht de letter in de 
lucht en visualiseert zodoende het schrijftraject van de 
letter. Als je er niet zelf aan denkt, heb je de kans, dat 
de kinderen nu gaan vragen om het ‘bewegingstussen-
doortje’!
Het tweede werkblad krijgt de aandacht. Er staan drie 
rijen met elk vier oefenkolommen op. De bovenste 
rij laat links een walvis en rechts een muis zien; in de 
kolommen moet de ‘i’ van groot naar klein worden 
geschreven. Het gaat hier om het vormweten. De mid-
delste rij laat links een nijlpaard en rechts een mug 
zien; in de kolommen moet de ‘i’ met steeds minder 
druk worden geschreven. Het gaat hier om de kracht 
en drukregulatie. De onderste rij laat links een slak en 
rechts een haas zien; in de kolommen moet de ‘i’ met 
steeds meer snelheid worden geschreven. Het gaat hier 
om het automatiseren van de schrijfbeweging. 
Het derde werkblad met de kleurstroken volgt. Op de 
eerste regel is de ‘i’ zevenmaal voorgeschreven.
De stip staat in de blauwe bovenzône, de neerhaal 
geheel in de witte zône en de groene onderzône gaat 
bij deze letter vrijuit. Op de tweede regel wordt alleen 
het begin van de neerhaal nog aangegeven met een 
groene beginstip. Het eerste blok bevat hierna nog  
één schrijfregel zonder aanwijzingen. Hierna volgt  
nog een blok van drie regels, die helemaal zelfstandig 
geschreven worden. Tenzij er eerst een bewegings-
tussendoortje wordt gehouden.

Een aanwinst voor Jenaplanscholen?
Ik heb de indruk, dat de schrijfinstructie heel gestruc-
tureerd verloopt. De visuele aandacht voor het 
bewegingsverloop van de blokletters, door middel van  
de verkeerslichten, spreekt me aan. Zo ook de verdere 
werkwijze met de variaties in grootte, druk en tempo, 

evenals het oefenen binnen kleur-
stroken.
Voorts kan men op elk moment 
tegemoetkomen aan de bewe-
gingsdrang (grondkracht nummer 
1 voor Else Petersen), die vooral 
jonge kinderen zo kenmerkt. 
Bij dit alles is er sprake van het 
samen greep krijgen op een weer-
barstig stukje schrijfmaterie – door 
het idee van coöperatief leren, 
door Schweitzer ook “dialogisch 
onderwijs” genoemd. De eerder 
vermelde begrippen ‘directe feed-
back’ en ‘positieve reflectie’ lijken 
hieraan bij te dragen. 
Er is echter méér. Door het 
(schrijf)motorische programma 
“Schrijven zonder pen” (uitge-
geven door Bekadidact in Baarn) 
leren de jongsten van de basis-

school op speelse wijze de kleine motoriek ontwik-
kelen. Juist zij krijgen tot nu toe weinig elementaire 
bewegingsspelen en oefeningen op hun niveau. 
Naast preventieve oefenstof biedt de methode ook 
remediërende oefenstof. Diagnostiek wordt aan han-
delingsplanning gekoppeld, waarbij het praktische 
leerlingvolgsysteem een belangrijke plaats inneemt. Als 
aanvullend materiaal zijn er de motokist en het stereo-
bord (verkrijgbaar bij Nienhuis Educational in Zelhem). 
Voor de groepen 5 tot en met acht zijn schrijfboekjes in 
voorbereiding.
En wat ten aanzien van de expressiviteit van de per-
soonlijkheid-in-wording bij het blokschrift? Daar heeft 
M.A. Schaly zich in haar handleiding (Verbonden 
blokschrift, 1955, 5e druk, p. 37) heel helder over 
uitgelaten: “Niet de aangeleerde lettervorm bepaalt 
het karakter van ons schrift, maar iemands karakter 
uit zich in de voortgebrachte lettervormen.” Of zoals 
Schweitzer het in zijn handleiding (ook op p. 37) niet 
minder duidelijk zegt: “Schrijven zegt meer.”
Hopelijk volgt er voor de latere leerjaren een verbind-
bare, lichthellende blokschriftversie. Dan zou er voor de 
kinderen – zoals Bodak en Van der Wal in 1941 al voor-
stonden – een vrije keuze kunnen zijn tussen blokschrift 
of lichthellend en meer of minder verbonden schrift.
Om kort te gaan, ik kan een zichtexemplaar van harte 
aanbevelen. Voor € 20,- is immers een complete set, 
handleiding incluis, te koop. 

BESPROKEN WERD
Schrijven leer je zo!, Henk Schweitzer, uitgegeven door Elsevier 
Educatief, 0314-358 358, www.elseviereducatief.nl 
Nadere informatie bij de uitgeverij te verkrijgen 
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Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn

Kwalitatief goed christelijk onderwijs geven aan kinderen. Dát is de missie van Stichting PCBO 

in Apeldoorn. Met 28 basisscholen, 6300 leerlingen en 550 medewerkers is PCBO een van de

grootste organisaties voor basisonderwijs in Nederland. En dat biedt voordelen voor leerlingen én

personeelsleden. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid en het presteren

van de totale organisatie. De directie en (staf)medewerkers van het facilitaire bureau ondersteunen

en adviseren de directies op de terreinen onderwijs, financiën, huisvesting, ict, personeelszorg en

communicatie. Binnen PCBO heeft elke school duidelijk haar eigen gezicht. Die eigenheid komt tot

uitdrukking in de missie en visie van de school, verwoord in het schoolplan. Directies zijn nauw

betrokken bij de totstandkoming van PCBO-beleid en krijgen alle gelegenheid voor uitwisseling

van kennis en ervaring met collega-directeuren. PCBO investeert volop in onderwijsvernieuwing,

kwaliteitszorg en implementeert met de campagne ‘Kwaliteit Centraal’ de komende jaren integraal

personeelsbeleid. Dat betekent voor medewerkers volop mogelijkheden voor persoonlijke groei,

door onder meer nascholing en interne mobiliteit.

Op de PCBS Jenaplanschool ‘Shalom’ is een directiefunctie vacant door gebruikmaking van de FPU-regeling

door de huidige directeur. PCBO is op zoek naar mensen die hun managementkwaliteiten en hun passie voor

onderwijs willen inzetten voor kwalitatief goed christelijk onderwijs aan kinderen in Apeldoorn. Stichting PCBO

Apeldoorn zoekt een manager om deze missie in praktijk te brengen.

Gevraagd: directeur met 
passie voor goed onderwijs

De nieuwe directeur dient directietaken (2,5 dagen) te kunnen combineren met lesgevende taken. De school 

telt 144 leerlingen en 16 leerkrachten. PCBS ‘Shalom’ is gelegen in de wijk Zevenhuizen en werkt volgens de 

uitgangspunten van het Jenaplan. De vier basisactiviteiten van het Jenaplan zijn: gesprek, werk, spel en viering.

Deze worden door de leerlingen dagelijks al sprekend, werkend, spelend en vierend geoefend. Dit is een 

natuurlijk leerproces, waarin leerlingen individueel of groepsgewijs worden uitgedaagd. Het motto van de 

school is: samen leren samen leven. Salarisschaal: DA maximaal € 3.583,- per maand, exclusief vakantiegeld.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op: 16-02-2004 en 20-02-2004.

Van de te benoemen directeur verwachten wij dat zij/hij:

- een heldere visie heeft op het primair onderwijs;

- kennis heeft van actuele ontwikkelingen en deze ook, in samenspel met het team, 

weet toe te passen in de praktijk;

- beschikt over goede management- en organisatiekwaliteiten; 

- beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;

- teamleden weet te begeleiden en te stimuleren (coachende leiderschapsstijl);

- een schoolleiderscursus heeft gevolgd of bereid is deze te volgen;

- een christelijke levensovertuiging heeft;

- de missie van Stichting PCBO onderschrijft.

- de voorkeur uitgaat naar een werktijdfactor 1,0000 

(een andere werktijdfactor is bespreekbaar);

- een assessment deel uitmaakt van de procedure;

- er intern en extern wordt geworven.

Voor meer informatie en/of een informatiepakket kunt u contact opnemen met de stafmedewerker P&O, 

Adres: Stichting PCBO, mw. C. Vermeulen, Postbus 2741, 7301 EE Apeldoorn. Kijk ook op de website van de

Stichting PCBO: www.pcbo.apeldoorn-onderwijs.nl onder vacatures en scholen.

Geen acquisitie.

Voor deze vacature geldt dat:

mw. C. Vermeulen, telefoon: (055) 522 44 77. Uw reactie en c.v. zien wij graag tegemoet voor 02-02-2004. 



Ze hebben mij mijn identiteit afgenomen. 
‘Je mag blijven’, zeiden ze. Twee man bovenschools 
sterk kwamen ze mijn school binnen, mijn kamertje. 
Ze hadden de stoel nog niet warm en toen verzeker-
den ze, minzaam, dat ik niet weg hoefde. Gratie. ‘Je 
mag blijven (het pistool is gericht),mits……’ (het 
schot). 
Je schoolmeestersleven flitst voorbij. Veertig jaar. 
Niet helemaal in chronologische volgorde. 

Eerste beeld. 
Een viering. Ik vertel een verhaal. Het gaat over een 
Canadese indiaan. Hij staat op de voorplecht van 
zijn bootje met een harpoen in zijn vuist. Klaar om 
te gooien. Zodra de walvis boven komt…. Zo’n hon-
derd kinderen zitten ademloos aan mijn voeten. Ik 
geniet. Hierom doe ik het dus… 

Tweede beeld.
Duco, zeven jaar, klein en tenger. Blijft na schooltijd 
wat hangen bij mijn bureau. 
‘Wat is er Duco, kerel?’
‘Meester…’
‘Zeg het maar.’
‘Is meester wel een trots op mij?’
‘Tjeetje Duco, jongen. Wat denk je. Dat lezen wil 
maar niet lukken en nou ….? Weet je wat ik graag 
zou willen…? Ik zou heel graag je vriend willen zijn. 
Tenminste als jij het goed vindt. ‘
Duco’s ogen lichten op. Hij ziet dat ik het eerlijk 
meen. 

Derde beeld.
Bovenschools komt testen. Cito. Ik weiger aan die 
poppenkast mee te doen. Na de rel van vorig jaar 
mag ik trouwens ook niet meer. Collega’s oefenden 
de toets vanaf de herfstvakantie. Ik niet. ‘Hoe heb jij 
dat?’ zeiden ze,’hoe haal je dan redelijke scores?’  
‘Ik geef steeds de antwoorden van de eerste drie 
opgaven. Dan ben ik weer bij met jullie’,zei ik. Dat 
viel niet goed. Vandaar dat bovenschools het over-
genomen heeft. Ik moet die week in mijn kamertje 

blijven. Op de computer tik ik alvast de resultaten  
in. Die zitten geheid dichter bij de waarheid dan de 
uitslagen van de toets. Want ik ken mijn pappen-
heimers…

Vierde beeld.
Na het bezoek van de inspectie blijkt opeens dat 
onze school onvoldoende scoort op zorg. Het 
bestuur is ontgoocheld. Juist de zorg, de aandacht, 
die liefde voor de kinderen: onvoldoende! ‘En wij 
dachten dat dat nou juist het sterke punt was van 
het jenaplan!’ Het verslag wordt van alle kanten 
bekeken en gespeld, maar niemand kan er iets 
anders van maken. Dan moet meester het maar  
eens uitleggen, hoe dat kan. Ik probeer het, maar 
het wordt niks. En dan zegt iemand: ‘Sorry hoor, 
maar ik heb altijd al gedacht…’

Vijfde beeld.
Een vader heeft de tranen in de ogen. ‘Sinds onze 
Rita bij jullie op school zit, is het een heel ander  
kind geworden. Meester, jullie hebben ons ons kind 
teruggegeven…’ 

Zesde beeld.
Ik zit voor het glazen oog van de computer. Wat 
moest ik ook al weer doen? O ja, het personeelsbeleid 
formuleren. Mijn God, hoe doe je dat? In de klassen 
wordt gezongen, gejoeld, verhalen geschreven en 
verteld… Wat doe ik hier? De computer kijkt langs  
mij heen: wij hebben duidelijk niets met elkaar.

De voorwaarden zijn gesteld. Ik mag nog gym geven 
en met de zwembus mee en nog een paar dingen. 
Nee, er kan niet onderhandeld worden, dit is een 
mededeling. ‘En nu moeten we gaan, want we heb-
ben het druk met dingen’. Er klinkt een licht verwijt 
in door. ‘Wij hadden het ook liever anders gezien’.
Ik mocht blijven. Maar mijn identiteit hebben ze 
meegenomen. Ik ben een lege huls. 
En weet je waar ik zo bang voor ben? Straks zijn de 
kinderen aan de beurt.

IDENTITEIT

T O M


