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Kinderparticipatie is een manier om de invloed
van kinderen op hun eigen leefsituatie en leefomgeving te vergroten. Daarnaast is het een
middel om hun betrokkenheid bij de samenleving als geheel te vormen en te versterken. In
deze serie artikelen worden de achtergronden
en het belang van kinderparticipatie in het
onderwijs en een aantal voorbeelden uit de
praktijk van enkele scholen beschreven.
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VAN DE REDACTIE
Een nieuwe lente,
een nieuw geluid
Aan de vooravond van een nieuwe lente is het voor het
eerst aan mij om op deze plaats het voorwoord van
Mensenkinderen te schrijven. Na honderd afleveringen
heeft Kees Both het hoofdredactionele stokje aan mij overgedragen. De start van het tweede honderdtal met een
nieuw ‘geluid’?
Als u dit nummer half maart in handen heeft, is het me in
ieder geval gelukt om het blad op tijd uit te laten komen.
Dat klinkt heel simpel, maar vraagt iets meer dan op het
eerste gezicht lijkt. Al enkele maanden geleden zijn er
auteurs benaderd, die toegezegd hebben om een artikel
voor 1 februari te schrijven. Toch leek het er een maand
geleden op dat in dit nummer enkele pagina’s leeg bleven.
Gelukkig kwamen er op het laatste moment nog enkele
artikelen binnen. Toen had ik zelfs te veel kopij. Een vervelende klus om iemand die zich op mijn aandringen heeft gehaast om zijn verhaal nog
op de valreep af te ronden te moeten meedelen dat het pas in mei geplaatst kan worden. En dan het overleg met de fotograaf,
de illustrator en de grafisch ontwerper om
een mooie lay-out te realiseren. De ideeën
zijn er, maar is het ook allemaal haalbaar,
gezien de tijd en de beschikbare financiën?
We zullen zien …
Ik ben blij dat ‘mijn’ eerste nummer in ieder
geval is verschenen. Of het inderdaad ook
een nieuw ‘geluid’ weergeeft, laat ik graag
aan u over.
In de komende maanden gaat de redactie
zich buigen over de toekomst van het blad. Uw ideeën,
suggesties of wensen ontvangen wij graag via het mailadres mensenkinderen@hetnet.nl
Naast Kees hebben ook Jan Tomas en Margot Ufkes,
die beiden vele jaren bij Mensenkinderen betrokken zijn
geweest, afscheid genomen van de redactie. Wij hopen
dat zij ook in de toekomst hun gewaardeerde bijdrage, in
welke vorm dan ook, zullen blijven leveren. De redactie is
versterkt met Marie Jose van Basten, groepsleider van de
Jenapleinschool in Zwolle, en Peter te Riele, schoolbegeleider bij de dienst in Zaanstreek Waterland. Gebleven zijn

Marie-Louise de Jong, ouder en communicatieadviseur en
Ad Boes, die al vanaf het eerste nummer in de redactie zit
en zijn ‘contract’ op mijn verzoek nogmaals heeft verlengd.
De redactie bestaat nu dus uit vijf leden en is nog op zoek
naar versterking. Voor meer informatie verwijzen we naar
de rubriek ‘JE-NA aan ’t hart’.
Door al deze wisselingen wordt Mensenkinderen in ieder
geval op termijn anders; een ander geluid in een daarbij
passende vormgeving. Dit eerste lentenummer geeft hiervan vast een voorproefje.
In dit nummer besteden we vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan het thema participatie van kinderen.
Kinderparticipatie is een manier om de invloed van kinderen op hun eigen leefsituatie en leefomgeving te vergroten.
Kennisnemen van wat kinderen willen en
vinden is daarbij een voorwaarde. Het gaat
daarbij vooral om het serieus nemen en respecteren van hun kwaliteiten. Het opdoen
van leerervaringen als ‘Wij tellen mee’, ‘Wij
worden serieus genomen’, ‘Onze ideeën worden gewaardeerd’, ‘De omgeving/de school
is kennelijk ook van ons, dus is het de moeite
waard om ons daarvoor in te zetten’ is net
zo belangrijk. Kinderparticipatie is tevens een
middel om hun betrokkenheid bij het onderwijs en de samenleving als geheel te vormen
en te versterken. In een aantal artikelen worden de achtergronden en het belang van
kinderparticipatie in het onderwijs en voorbeelden uit de praktijk van enkele scholen beschreven.
Naast dit thema is er ook aandacht voor wereldoriëntatie in
de vorm van een artikel over leerlandschappen.
Er wordt terug gekeken op het afscheid van Kees Both en
vooruit gekeken in een welkom aan Freek Velthausz en
ondergetekende als nieuwe medewerkers van de NJPV.
Tenslotte vragen we extra aandacht voor de nieuwe rubriek
‘JE-NA aan ’t hart’ die u hopelijk uitdaagt om ook uw
geluid te laten horen. Uw reacties en bijdrages kunnen aan
mensenkinderen@hetnet.nl worden gestuurd.
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MENSEN
IN
HET
WERK

PASSIE
Hij is negen en vijftig. Hij heeft zijn loopbaan altijd geregisseerd. Is nergens
langer dan vijf jaar gebleven. Meestal gaat het na vier jaar kriebelen en dan
zoekt hij een andere interessante uitdaging. Rondkijken in en wennen aan weer
een nieuwe school. Zijn ogen stralen als hij erover vertelt.
Meestal is zijn opdracht een reorganisatie, het opzetten van een andere structuur. Een kanteling. Dan is hij in zijn element. Hij houdt van bouwen. Eerst het
plan en dan het idee werkelijkheid zien worden. Fantastisch toch. Sociale architectuur noemde iemand dat ooit. Dat was voor hem midden in de roos. Dat is
wat hij wil en doet. En als de structuur aanvaard is, vertrekt hij.
Ooit begonnen als leraar in het primair onderwijs heeft hij veel uiteenlopende
organisaties van binnen gezien. Wel altijd binnen het onderwijs. Dat is het werkveld waar zijn hart en competenties liggen. Misschien had hij kunnen gaan voor
het grotere geld in het bedrijfsleven, maar dat is eerlijk gezegd voor hem nooit
een optie geweest. Waarom zou hij ook, hij verdient goed en onderwijs is zijn
passie.
Deze laatste opdracht is zijn laatste, officiële, werkplek. Dat heeft hij gezegd bij
zijn aantreden. Hij geeft tenslotte niet de regie uit handen. Ook niet de regie over
het einde van zijn loopbaan. Als hij zestig wordt gaat hij andere dingen doen.
Lezen. Er ligt een stapeltje biografieën te wachten. Die verouderen toch niet.
Mooie langeafstandswandelpaden wenken. De korte, confronterende ziekte in
het voorjaar heeft hem in zijn voornemen alleen maar gesterkt.
Deze laatste opdracht is trouwens wel de lastigste. Misschien heeft hij zich verkeken op de cultuurschok die hij als éérste directeur van buitenaf in de school
teweeg heeft gebracht. Hij heeft geamuseerd, verwonderd en soms geërgerd ervaren hoe gehecht mensen kunnen zijn aan een jarenlang met elkaar
opgebouwd traditie. Hij vindt dat mooi én lastig tegelijk. Hij is eerder een bouwer dan een breker en heeft moeten reorganiseren met fluwelen hardheid.
Hij is er nu al langer dan ooit tevoren in zijn loopbaan. Met zes jaar heeft hij zijn
persoonlijke record gevestigd en hij ziet nu de eindstreep dichterbij komen. Dat
komt zowel door de kwaliteiten van het middenmanagement dat hij rond zich
geformeerd heeft als door de grote groep jonge, enthousiaste, nieuwe docenten die in de afgelopen jaren zijn binnengekomen. Zij hebben het behoudende
klimaat verdund en verzacht. Er waait een andere wind door de school en mensen zijn er zichtbaar en hoorbaar gelukkig mee. Dus hij is klaar. Tenminste bijna.
En nu dit. Zit hij een paar dagen geleden met iemand te eten en die vraagt hem
of hij zijn ervaring niet nog een tijdje wil inzetten. Nog één keer doen wat hij zo
goed kan. Dat het nu toch weer gaat kriebelen. Hij begrijpt er niets van, begrijpt
zichzelf niet. Hij zit altijd zelf aan het stuur. Ook de eindstreep wil hij zélf zetten.
En nu opeens die vraag. Hij wordt gevráágd. Ze vragen hém.
Hij heeft gezegd dat hij erover na wil denken. Ook al zo atypisch. Dat doet hij
anders nooit. Hij weet altijd meteen wat hij wil. Zijn vrouw heeft hem lachend
aangekeken toen hij het vertelde. Is blij voor hem en met de waardering die uit
het aanbod spreekt. Hij kan het doen. Of niet?
Cath van der Linden
Senior-adviseur en procesmanager Giralis, partners in onderwijs, ’s-Hertogenbosch
cathvdlinden@compaqnet.nl
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Participatie is ‘in’ en er is weinig schokkends
meer aan het idee dat kinderen en jongeren
zelf ook iets te zeggen hebben over hun
leven en over wat en hoe zij leren. In
participatiebeleid ligt de nadruk meestal op
het ‘meepraten’ van kinderen of jongeren. Wat
minder aandacht krijgt, is het begrip participatie als voorwaarde om je te kunnen vormen, met andere woorden
als pedagogisch basisconcept van leer- en ontwikkelingsprocessen. In dit artikel wordt in omgekeerde volgorde
aandacht besteed aan beide aspecten van participatie. Eerst aan participatie als pedagogisch basisconcept en
daarna aan participatie als methodisch beginsel.

Bouwstenen voor een
participatie methodiek
in de school

Aartsvaders van participatie
Een dinsdagmiddag in groep 6, half twee. Op het rooster
staat wereldoriëntatie. De kinderen bekijken samen in hun
boek afbeeldingen van het dagelijks leven in de verschillende streken en dorpen in Marokko. Ze herkennen een
aantal zaken, zoals het marktplein, het familieleven en de
huisvesting in Marakesj en praten hier met elkaar over. De
lerares zegt dat ze vandaag een korte les hebben om met
elkaar vragen te bedenken over dit onderwerp die ze verder willen onderzoeken. Ze noteren deze vragen in hun
logboek.
‘Leren’ of zich vormen wil zeggen dat
kinderen zich cognitieve gereedschappen toeëigenen en
deze op een persoonlijke manier gebruiken. Dat is precies
wat in deze lessituatie gebeurt. Er is tijd
en ruimte voor een
persoonlijke inbreng,
onder meer doordat
kinderen vragen mogen stellen voor nader onderzoek. Dat
kinderen en jongeren ook zelf iets te berde willen brengen over wat hen bezighoudt en interesseert en dat daarvoor in het onderwijs ruimte moet worden geschapen lijkt
een open deur. In de praktijk van alledag echter bepaalt
vaak het ‘programma’(de methode) wat wel en wat niet
aan de orde komt in de klas. In het onderwijs staat vaak
de overdracht van de ‘canon’ van algemeen geaccepteerd
cultuurgoed aan de leerlingen centraal (Van Oers, 2005).
Deze manier van denken en handelen zit diep verankerd
in het onderwijs en in de werkconcepten van leerkrachten.

Kinderparticipatie

Joop Berding en Wouter Pols

Dan komt de dag van de ‘afrekening’ en worden scholen
beoordeeld op hun resultaten. De vraag is dan: wat hebben ze ‘geproduceerd’? Dat is in ons land het dominante
beeld en dat is het in internationaal opzicht ook (Berding
en Pols, 2006).
De kritiek op deze productie-ideologie heeft echter ook
oude papieren. Dit schrijft bijvoorbeeld John Dewey in
1929:
‘Het simpele feit dat een kind naar school gaat om te leren,
heeft ertoe geleid dat leren gelijk wordt gesteld met het
opnemen en reproduceren van wat anderen al eerder hadden bedacht. Onderwijs wordt gezien als overdracht van
intellectuele goederen naar het kinderlijk brein. Scholen
gaan steeds meer lijken op pijpleidingen en goederenwagons. De snelle uitbreiding van kennis vergroot de hoeveelheid die van de opslagplaatsen en voorraden naar het brein
van de leerling moet vloeien. De opstelling van het leerplan
is voornamelijk een zaak van het samenstellen van bundeltjes kennis in hoeveelheden die passen bij de leeftijd en
ervoor zorgen dat deze per jaar, maand en dag worden
gedistribueerd. We besteden veel aandacht aan de buitenkant van deze pakketjes zodat ze er mooi uitzien en de
goede labels erop zitten. (…) De uitkomst is een lopendebandsysteem van gesystematiseerde massafabricage. Een
belangrijk deel van het werk van leraren bestaat er dan ook
uit de weerstand hiertegen te breken’ (naar Dewey, 1988,
pp. 131-132; vertaling JB/WP).
En dit schrijft een andere pedagoog, Janusz Korczak, in
1908 in zijn pleidooi voor een ‘school voor het leven’:
‘De handboeken van de zielloze scholen hebben nooit toegestaan dat we iets niet wisten. (...) Daar kwam het stompzinnige geloof in dogma’s uit voort dat de vreugde van het
zelf scheppen, het initiatief en de zelfstandigheid van de
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jeugd volkomen hebben verlamd’ (naar Korczak, 1982,
p. 53; vertaling JB/WP).
En ook in ons eigen land is er
altijd kritiek geweest op standaardisering en vermethodieking. Kees Boeke bijvoorbeeld
schrijft in Kindergemeenschap
uit 1934:
‘Ik heb generlei verlangen, dat
wat ik hier aan de openbaarheid overgeef beschouwd
zal worden als een methode
(laat staan ‘de’ methode) voor
onderwijs of opvoeding. Om
deze reden al niet, daar ik niet
geloof, dat er één methode
bestaan kan, die zonder meer
kan worden toegepast op alle kinderen, zoo zeer verschillend van aard en aanleg als zij zijn, of door alle opvoeders
en leerkrachten om dezelfde reden. Maar bovenal geloof
ik, dat nooit mag worden vastgelegd, wat leeft’ (in Kuipers,
1992, p. 176).
Het verzet van pedagogen als Dewey, Korczak en Boeke
tegen opvoeding en onderwijs als productieprocessen en
tegen de school als ‘leerfabriek’ komt voort uit verschillende
motieven en speelt zich af tegen heel verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden (zie Meijer, 2000;
Berding, 2002) Maar ze zijn het eens dat de fabrieksmetafoor het kind reduceert tot maakbaar opvoedingsobject
en het zijn plaats niet gunt als actief, willend
en kennend subject in een gemeenschap van
mensen. De fabrieksopvatting stelt eigenlijk
dat kinderen ‘maakbaar’ zijn, maar bij kinderen
mondt dit uit in passiviteit en intellectuele luiheid. Tegenover de fabrieksmetafoor staan bij
de ‘aartsvaders’ gemeenschap en partnerschap
en in plaats van passiviteit en afhankelijkheid
bepleiten zij betrokkenheid en autonomie. Het
idee van een ‘participatiepedagogiek’ (Berding,
1999) heeft dus oude papieren, maar is op de
een of andere manier ondergesneeuwd geraakt. Wat ons
betreft is er alle aanleiding deze opvatting van het stof te
ontdoen en te bezien op welke wijze zij een rol kan spelen
in de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Participatie als voorwaarde voor vorming
In de lesbeschrijving waarmee we begonnen, komen de
kinderen in aanraking met verschillende concepten: marktplein, familieleven, huisvesting. Dit zijn complexe netwerken van samenhangende begrippen die de kinderen zich
deels wel en voor een deel nog niet hebben toegeëigend.
Wie zich een begrip heeft toegeëigend, kan daarmee de
wereld gaan verkennen en bewerken. Vandaar dat we spraken over cognitieve gereedschappen: zoals een sleutel als
materieel gereedschap bestemd is om een bepaald karwei
te klaren, namelijk een deur openen, zo is ook een begrip
een gereedschap, een speciaal hulpmiddel om de wereld te
‘ontsleutelen’. De betekenis van het begrip en de waarde
ervan blijken in het gebruik van het gereedschap.
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Nu kan het gebruik van zo’n gereedschap worden opgevat
als een puur individueel leerproces en een individuele verworvenheid. En dat is ook de heersende opvatting zoals
in een eerder artikel in dit blad werd betoogd (Berding en
Miedema, 2005). Daarbij wordt vergeten dat individuen
zich nooit volledig op eigen kracht de betekenis van een
(materieel of cognitief) gereedschap kunnen toe-eigenen.
De betekenissen die we geven aan voorwerpen en gebeurtenissen komen nooit ‘spontaan’ tot stand maar – en dat
is de kern – is altijd sociaal gemedieerd. Dat wil zeggen:
er zijn altijd ‘culturele’ anderen nodig die de nieuweling
betrekken in een proces van betekenisverlening. En precies
dat ‘betrekken’ is waar het hier om gaat: een concept komt
altijd naar voren in de sociale interactie tussen mensen. In
het geval van opvoeding en onderwijs speelt die interactie zich af tussen mensen die zich het gereedschap al wel
op persoonlijke wijze hebben toegeëigend en kinderen die
nog aan het begin van dat proces staan. We moeten ons
steeds bewust zijn van dit verschil tussen wat Dewey noemt
de ‘accomplished results’ aan de kant van de opvoeder en
de ‘crude beginnings’ aan de kant het kind. Dit verschil, zo
u wilt deze kloof, wordt niet gedicht door een simpel ‘overdragen’ van een begrip van het ene hoofd naar het andere,
maar door het betrekken van kinderen in (potentieel) betekenisvolle, uitdagende en motiverende activiteiten. Hier
volgt een voorbeeld van een dergelijke activiteit:
In de kleutergroep heeft de leerkracht samen met de kinderen een fotowinkel ingericht. De kinderen kunnen hier
hun zelfgemaakte foto’s ophalen, een fotolijstje kopen,
fotorolletjes, toestellen en albums. Als een ‘klant’ om een
bonnetje vraagt, legt de leerkracht een papieren kassarol,
een schaar, een doos met cijferstempels en een stempelkussen bij de kassa. De kinderen knippen steeds een stukje
papier af. Sommigen stempelen het bedrag erop, anderen
zetten een krabbel of geven het lege strookje mee. Eén
meisje zegt tegen de juf: ‘Kijk juf, ik kan nog geen cijfers
schrijven, maar wel kruisjes zetten’. Ze zet de kruisjes en
telt: ‘1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo kun je toch zien dat het zes euro is’.
De juf vindt dit een mooie gelegenheid het cijfer 6 aan te
bieden (naar Lidy Peters, in ‘Zone’, jg. 1, nr. 4).
Hier creëren kind en leerkracht samen een betekenisvolle
activiteit waarin het kind zich een cognitief gereedschap
toeeigent. Dat gebeurt al handelend en reflecterend in een
sociale, dialogische situatie. In een participatieve praktijk
doet het kind uiteindelijk het werk (zoals Korczak stelt,
‘niemand kan het opgroeien van het kind overnemen’) en
eigent ieder kind zich op persoonlijke wijze de cognitieve
gereedschappen toe. Dat is wel een individueel, maar niet
een individualistisch proces. Het is een door-en-door sociaal proces, waarin ‘geaccultureerde’ volwassenen de verantwoordelijkheid op zich nemen de nieuwe generatie te
betrekken in uiteenlopende, vormende activiteiten.

Participatie als methodisch beginsel
Participatie is niet alleen een sociaal-pedagogisch kernconcept, het is ook een methodisch beginsel. Daarmee
bedoelen we dat je ook concreet handen en voeten moet
geven aan het betrekken van kinderen bij hun eigen leeren ontwikkelingsprocessen. Er bestaat echter geen uitgekristalliseerde participatiemethodiek. Wel zijn er de

Een leerkracht in groep 8 geeft de kinderen aan de hand
van de taalmethode de opdracht een verslag te schrijven
van een (fictieve) demonstratie. Het lukt de kinderen niet.
Ze zijn allemaal nog bezig met de voetbalwedstrijd van
gisteravond, maar daarover mogen ze ‘van de methode’
geen verslag maken.
Oog en oor hebben voor wat kinderen bezighoudt, vraagt
van de leerkracht vaardigheid in het observeren en interpreteren van hun handelen en dat houdt meer in dan het zo
nu en dan invullen van een observatielijst. Een werkelijke,
authentieke belangstelling voor (het leven van) kinderen en
het vermogen om niet te snel te oordelen, vormen samen
de pedagogische basishouding die nodig is om participatie te bevorderen. Dewey vergelijkt de opvoeder met een
dokter die zich niet moet laten verleiden tot een te snelle
diagnose. Korczak op zijn beurt vergelijkt het kind met
een onbekende tekst, zoals de Egyptische hiërogliefen, die
door de opvoeder moet worden ontraadseld. En dan nog,
hoeveel ‘wetenschap’ of wetenschappelijke hulpmiddelen
er ook worden ingezet - en in ons onderwijs van vandaag
de dag zijn het er talloze, van testen en toetsen tot en met
complete leerlingvolgsystemen - in zekere zin blijft het kind
altijd een raadsel voor de opvoeder (Berding, 2005).

Naast zorgvuldige observatie is onderzoek een tweede
bouwsteen voor een participatiemethodiek. Door op een
systematische manier samen met de kinderen te onderzoeken wat hen bezighoudt en wat zij eigenlijk van allerlei
zaken vinden, ontstaat een gezamenlijk kader om activiteiten te ondernemen en verbeteringen aan te brengen. Er
zijn inmiddels enkele hulpmiddelen om dit vorm te geven,
zoals de Verbetermeter van Bureau WESP (zie Meerdink,

2003). Hiermee kunnen leerlingen vanuit hun perspectief
de kwaliteit van het onderwijs systematisch in kaart brengen en samen werken aan verbetervoorstellen.
Een derde belangrijke bouwsteen is de dialoog. Wie kinderen serieus wil betrekken bij de dagelijkse gang van zaken
heeft niets aan monologen, maar moet een tweezijdig proces van interactie en communicatie op gang brengen. Wat
dat betreft zijn de eerste ervaringen die leerkrachten als
opvoeders opdoen interessant. Vaak beleven zij een cultuurschok van jewelste: het werkelijke leven van kinderen ziet er
zoveel anders uit dan de geïdealiseerde levens uit de leerboeken voor pedagogiek en psychologie. Theo Thijssen, de
schoolmeester-schrijver uit de Amsterdamse Jordaan geeft
daar al prachtige voorbeelden van. In zijn (semi-autobiografische) roman Schoolland uit 1925 vertelt hij hoe die
keurige jongetjes uit zijn klas er een soort tweede leven op
na houden – buiten de school houden zij zich onledig met
het stelen van fruit - waar hij helemaal niets vanaf weet
(Thijssen, 1981, pp. 114-122). Ook de ‘code van de straat’,
om met De Winter (2005) te spreken, heeft oude papieren
… Ook Korczak moest als beginnend opvoeder ervaren dat
de kinderen een loopje met hem namen tijdens zijn eerste
zomerkamp (vgl. Berding, 2005, pp. 25-31). Pas toen hij
ophield met ‘preken’ en het afkondigen van ge- en verboden en een serieuze dialoog aanging met de kinderen, ‘met
hen in plaats van tegen hen ging praten’, zoals Korczak dat
noemt, kon er iets van een ‘gemeenschap’ ontstaan, die
op wederzijds respect en gelijkwaardigheid was gebaseerd
en niet op macht (Korczak, 1986). Een dialoog voeren
met kinderen is daarom alleen zinvol als deze is gebaseerd
op wederzijds respect en op de wens er samen iets van
te maken én op de erkenning dat de deelnemers aan die
dialoog verschillend zijn en een verschillende kijk op zaken
kunnen hebben. De erkenning van verschillen en elkaar
wederzijds respecteren is in onze ogen zo fundamenteel,
dat we dit beschouwen als de pedagogische ‘grondwet’
(Pols, 1999; vgl. Berding en Pols, 2006).

Kinderparticipatie

nodige bouwstenen. Wie kinderen een belangrijk aandeel wil geven in leerprocessen, zal om te beginnen een
goed oog moeten hebben voor wat kinderen bezighoudt.
Dewey bekritiseert bijvoorbeeld het overdragen van allerlei
onsamenhangende feitjes en weetjes uit de zaakvakken,
die geen enkel verband hebben met wat kinderen in het
dagelijks leven bezighoudt of hun belangstelling heeft. Het
is precies deze overdaad aan programmatisch aanbod die
bijdraagt aan de kloof tussen het dagelijks leven en het
schoolleven en die leerlingen het gevoel geeft dat, wat zij
op school leren, niet relevant is voor het ‘gewone’ leven
(Dewey, 1980).

Er is niets op tegen om kinderen incidenteel naar hun
mening te vragen en met hen een gesprek aan te gaan
over hoe zij tegen zaken aankijken. Verderstrekkende betekenis krijgt dit pas als de dialoog ook structureel is ingebed
in het onderwijs, als het ‘geïnstitutionaliseerd’ is. Concreet
kan dit vorm krijgen in bijvoorbeeld de leerlingvergadering of het kinderparlement. Ons onderwijs kent meer van
dergelijke instituties, denk aan ‘de kring’ en de ‘viering’ of
aan de verschillende groeperings- en werkvormen. Het zijn
arrangementen in tijd en ruimte die het mogelijk maken
gezamenlijk een bepaald doel te bereiken. Zo’n doel kan
zijn: overeenstemming bereiken over hoe een bepaalde
opdracht moet worden uitgevoerd, maar ook het op bevredigende wijze oplossen van een ruzie of het verbeteren
van de sfeer in de groep. De leerlingvergadering betrekt
alle kinderen actief bij het formuleren en bereiken van dit
doel. Alle bijdragen daaraan worden op prijs gesteld. Hier
zijn echt de kinderen aan het woord en de leerkracht kiest
bewust voor een wat bescheidener rol.
Met deze drie bouwstenen – goed observeren, samen
onderzoeken en een geïnstitutionaliseerde dialoog aangaan – kan de school een bijdrage leveren aan de vorming
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van kinderen en jongeren tot actieve burgers die op constructieve wijze (willen) participeren aan de democratische
samenleving.
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Lente
Je wordt gewekt door opgewekt gefluit
’t Is lente en de morgenzon begluurt je
Je springt uit bed en huppelt naar het schuurtje
Je haalt na maanden weer je fiets eruit
Maar net als je een meter hebt gereden
Stort plotseling de regen naar beneden
De lente duurt hier altijd maar een uurtje
Judith Nieken
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Joop Berding werkt als onderwijsadviseur bij de CED-Groep in
Rotterdam.
Wouter Pols werkt als docent aan de pabo van de Hogeschool
Rotterdam en is verbonden aan de kenniskring ‘Opgroeien in de
stad’
Contact: jwa.berding@wanadoo.nl.

Kwaliteit verbeteren
samen met kinderen

Op Jenaplanschool Het Schateiland is een kinderparlement, waardoor kinderen gelegenheid krijgen om mee te
praten over het verbeteren van de kwaliteit van de school.
Het Vlot en het Schateiland
Voormalig Openbare Jenaplanschool Het Vlot in Gouda
heeft 25 jaar lang zelfstandig gefunctioneerd, totdat ook in
deze wijk de ‘fusiewoede’ toesloeg. Het Vlot moest fuseren
met de resterende openbare scholen in de wijk, die onder
de opheffingsnorm waren gezakt. Hieruit is uiteindelijk
het Schateiland ontstaan; een school met twee onderwijsconcepten: de ene locatie volgens het jaarklassensysteem
en de andere behield haar Jenaplankarakter.
Een van de positieve aspecten van deze fusie was een frisse
wind, die het team weer eens goed deed nadenken onder
andere over de visie op het onderwijs en verdieping in het
Jenaplanonderwijs.
Zo vonden en vinden we het nog steeds heel belangrijk om
de school als leef- en werkgemeenschap te beschouwen.
We vinden het essentieel, dat kinderen, ouders en team op
een positieve manier met
elkaar omgaan. We bevorderen de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid voor
school en de omgeving op
verschillende manieren en
op verschillende niveaus.
Deze betrokkenheid krijgt
onder andere gestalte in
het kinderparlement, waarmee we twee jaar geleden
zijn begonnen.

Het kinderparlement
In september worden er in de vier bovenbouwgroepen
heuse campagnes gevoerd met partijen en partijprogramma’s. De campagne duurt ongeveer twee weken. In die tijd
hangen overal in de school prachtige posters met slogans
en/of met lijsten met punten waar de desbetreffende partij
aan wil werken. In de groepen krijgen de partijleiders
spreektijd toegewezen met mogelijkheid tot het beantwoorden van vragen. Hierna volgt er nog een debat in de
groep tussen de partijen.
Vanuit elke bovenbouwgroep zijn er twee afgevaardigden,
die samen het ‘parlement’ van de school vormen. We brei-

Twee voorbeelden van partijprogramma’s:
De Zwarte Afro- kaasjes
Toernooien
Klassenfeesten/Bovenbouwavonden
Luchtverfrissers
Meer spelletjes
Meer naar het Groene Eiland
Meer spelgymlessen,
zelf door kinderen voor te bereiden
Muziek tijdens blokuur

den het parlement dit
jaar uit met twee kinderen uit de middenbouw
(vijfdejaars).
Hierdoor leren ze
alvast hoe het kinderparlement werkt en
hebben ze de mogelijkheid om punten
vanuit de middenbouwgroepen mee
te nemen.
Elke drie weken is er
een bijeenkomst.
De schoolleider en /of
een ander lid van het
team is bij de vergaderingen aan-wezig en geeft, waar nodig, informatie en
advies.
Het kinderparlement werkt volgens de Verbetermeter. Dit
is een uitgave van Plein Primair en is bedoeld om door middel van tien kwaliteitscriteria het gesprek over de kwaliteit
van de school op gang te krijgen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen het belangrijk vinden om samen
met de groepsleiders de school te verbeteren.
Er is in elke midden- en bovenbouwgroep een ideeënbus
aanwezig, die geleegd wordt op de dag voor de vergadering. De briefjes, die hierin liggen, worden door de vertegenwoordiger van die groep ter bespreking meegenomen.
Voorbeelden van punten die in de afgelopen twee jaar
onder andere door het parlement zijn aangepakt:
• Werken met drie kapstokregels. (De kapstokregels zijn drie basisregels, waaraan alle
andere gedragsregels
opgehangen kunnen
worden. Deze regels
komen uit het Praxisbulletin, 21e Jaargang,
september 2003.)

Kinderparticipatie

Petra Maillou

De J- J-partij
Meer tijd voor je werkstuk
Meer watergevechten
Meer buitengym
Toernooien
Meer kleuren in de school
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Een verslag van een vergadering van het kinderparlement naar aanleiding van de Verbetermeter
Wat moet er verbeterd
worden?

Wat doen we eraan?

Wie?

Wanneer?

Meer doen tegen pesten
en irritaties.

Elke week in de themakring
over praten.
Sneller straffen.

De kinderen

Elke donderdag

De groepsleiders,
samen met een
volwassene

Als het nodig is

Kinderen er zelf
over laten praten.

Als het nodig is

Vaker nieuwe tafelgroepen

Na iedere vakantie nieuwe
groepen

Kinderen en de
groepsleiders

De eerste dag na de
vakantie

De klas en de hal in de
dependance zijn saai.

Aan de klas vragen welke
kleuren er leuk zijn in de
klas, posters meenemen

Het kinderparlement
maakt een plan

Vrijdag 21 april zijn de
plannen klaar

• Inrichting schoolplein
• Aanschaf boeken, strips en spelletjes voor overblijven: de
kinderen hadden een toptien samengesteld en van een
vastgesteld budgetje aangeschaft. (Hiervoor zijn heel wat
winkels bezocht of opgebeld om te onderzoeken waar
de goedkoopste en leukste dingen te krijgen waren.)
Het kinderparlement heeft besloten dat elk lid een keer aan
de beurt moet komen om de notulen te maken van de vergaderingen. Deze notulen of besluitenlijsten worden op het
mededelingenbord in de gemeenschapsruimte opgehangen.
Dit bord is volgens hun eigen ontwerp gemaakt door onze
conciërge en ze zijn er reuzetrots op.

Nieuwe ontwikkelingen
Na een korte evaluatie in het team en in het kinderparlement
kwamen we tot de volgende conclusies:
• Groep 5 kan ook gewoon vanaf het begin van het schooljaar meedoen.

• Het is soms heel moeilijk om met alle stamgroepleiders
van de betrokken groepen te overleggen: vaste momenten plannen in de bouwoverleggen.
• Een vaste notulist en een penningmeester zouden misschien handig zijn.
• Er wordt toch nog wel veel aan de voorzitter overgelaten, sommige leden zijn nog erg afwachtend.
• De verkiezingen dit jaar gingen veel beter: dit jaar werd
veel meer op programma gekozen, vorig jaar werd nog
erg veel gekeken naar welk kind ‘populair’ was.
• Sommige stamgroepleiders zouden wat meer betrokkenheid moeten tonen.
• En last but zeker not least: wat leren wij veel over onze
school door dit kinderparlement.

Petra Maillou is schoolleider van de Jenaplanlocatie ’t Vlot van Het
Schateiland te Gouda.

Raad
Natuur om je heen
Hoe kom je daaraan?
Ach, je hoeft er alleen
Middenin te gaan staan.
Ivo de Wijs
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Roger Hart, pionier op het terrein van de kinderparticipatie in verband met natuur- en milieueducatie, ontwierp
een model van niveaus van participatie, een ‘participatieladder’. De eerste drie treden van deze ladder omvatten
vormen van ogenschijnlijke participatie, oftewel activiteiten waarin de kinderen een rol spelen, maar geen
wezenlijke invloed hebben. Ze zijn desondanks het vermelden waard, als waarschuwing.
Hier volgen de niveaus van participatie:
1. Manipulatie: kinderen worden ingezet of gebruikt bij door
volwassenen geformuleerde belangen, waarvan zij zelf de
implicaties niet begrijpen, zoals het maken van een tekening van een speelplaats zonder dat deze daadwerkelijk
gebruikt wordt in het ontwerpen ervan.
2. Decoratie: Kinderen worden ingeschakeld om acties van
volwassenen op te luisteren, bijvoorbeeld door zingen en
dansen en ‘andere ontroerende activiteiten’. Volwassenen
hebben hier niet de pretentie dat dit alles in het belang
van het kind zelf is.
3. Afkopen: Kinderen krijgen ogenschijnlijk een stem, maar
dit dient eerder het beeld van kindvriendelijkheid dat volwassenen willen tonen, dan het belang van de kinderen
zelf. Voorbeeld: kinderen opnemen in een conferentiepanel, ‘omdat ze het zo leuk doen, zo charmant zijn’.
Vanaf hier begint echte
participatie. Aan kinderen wordt minstens
voldoende
inzicht
gegeven in de bedoelingen van een project
of activiteit (niveau 4).
4. In opdracht, maar
geïnformeerd: Het initiatief om kinderen in
te schakelen komt van
de volwassenen, maar
zij informeren de kinderen over het waarom, wat en hoe.
Dit is een minimumvoorwaarde voor participatie, op grond
daarvan kunnen kinderen beslissen op ze wel of niet
willen participeren.
5. Geconsulteerd en geïnformeerd: Kinderen worden uitgebreid geraadpleegd over een door volwassenen geleid
project. Voorbeelden: Kinderpanels en surveys onder
jeugdigen, waarvan de uitkomsten overigens meestal een
ondergeschikte rol spelen in de beleidsbeslissingen.
6. Initiatief bij volwassenen: Kinderen beslissen mee op voet
van gelijkheid met andere belangengroepen. Voorbeeld:
In projecten van stadsvernieuwing en samenlevingsopbouw worden ook kinderen betrokken, die hun ideeën
vormgeven in maquettes, e.a., die tentoongesteld en in
het openbaar besproken worden, naast die van anderen.
Deze werkwijze wordt ook gehanteerd door bureau WESP,
dat werkzaam is in onderwijs en jeugdzorg en waarbinnen
open vraaggesprekken worden gehouden waaruit blijkt,
dat kinderen vaak heel goed onder woorden kunnen brengen hoe zij een situatie beleven en wat daarin verbeterd
zou moeten worden (zie artikel over WESP in dit nummer)
7. Initiatief en leiding bij kinderen: Kinderen bedenken, orga-

niseren en leiden zelf een project zonder tussenkomst van
volwassenen. Hart kan hiervan – behalve het spel – moeilijk voorbeelden bedenken, juist omdat volwassenen er
moeite mee hebben om initiatieven van kinderen te honoreren en ook het toezicht aan hen over te laten.
8. Initiatief bij kinderen, kinderen beslissen samen met volwassenen: Dit wordt door Hart als hoogste vorm van
participatie beschouwd, vanwege de gedeelde invloed/
verantwoordelijkheid (partnerschap) van volwassenen
en kinderen. Voorbeeld: het invoeren van ‘mediators’ in
school, als middel om conflicten op te lossen (vormen van
zelforganisatie/ zelfhulp).

Kinderparticipatie

Kees Both

Echte kinderparticipatie
en nep

Enkele vragen en opmerkingen bij het model (Kroes,
1996):
• In deze ladder gaat het alleen over de mate van eigen initiatief en keuzevrijheid. Niet aan de orde komt de mate
waarin kinderen (echte) verantwoordelijkheid dragen, ook
een belangrijk facet van participatie.
• Het model gaat niet in op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen participeren, zoals:
samenwerken, beslissingen nemen, delen, verantwoordelijkheid dragen, inzicht dat meningen kunnen verschillen,
meningsvormend gesprek, consensus zoeken, etc.
• Het is in de praktijk vaak moeilijk te onderscheiden wanneer kinderen geleid, begeleid of vrij zijn om te kiezen.
Ondanks deze bezwaren scherpt het model onze aandacht
voor echte participatie en nep.
Uit: Kees Both – Kinderparticipatie: wat, waarom en hoe. Beuningen:
Stichting Oase/ Springzaad

Onder welke vorm van participatie vallen
volgens u het kinderparlement en de
schoolkrantredactie, zoals beschreven elders in
dit nummer? En de participatie van kinderen op
uw eigen school?
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Ad Boes

Hoe zouden scholen eruit zien, als
je kinderen zou vragen aan welke
voorwaarden hun school zou moeten
voldoen en ze zou betrekken bij de
vormgeving ervan? Het bureau WESP (Wetenschappelijk Educatieve en Sociaal-culturele Projecten) heeft
met dat doel ongeveer drieduizend kinderen geïnterviewd.

(Aan)gestoken door WESP

In Mensenkinderen van november 2005 (jaargang 21/2)
stond een interview met Miriam Schreurs over Iederwijs.
Maar er valt in de sfeer van onderwijs uit deze sector nog
heel wat meer te melden. Dit artikel gaat over Vragenderwijs in Rijswijk bij Den Haag. Ik spreek met Jorien Meerdink, directeur van deze nieuwe onderwijsvorm.
Niet-bekostigd onderwijs
Het niet-bekostigde onderwijs is getalsmatig en in vergelijking met de omvang van het bekostigde onderwijs te
verwaarlozen. Over veel meer dan ten hoogste enkele honderden kinderen en enkele tientallen scholen gaat het niet.
De scholen - als die term al wordt gebruikt - zijn gering
van omvang en de ontwikkelingen in die sector zijn op
z’n zachtst gezegd grillig. Het lijkt er op dat particuliere
scholen in sommige regio’s net zo snel weer verdwijnen als ze uit de grond worden gestampt.
Het zou echter onverstandig zijn om alternatieve
vormen van onderwijs met die constateringen af
te doen en over te gaan tot de orde van de dag. De mensen
achter alternatieve vormen van onderwijs hebben ons veel
te melden. Dat velen die zeggen van dit ‘ander onderwijs’
niets te willen weten zich toch aangesproken voelen blijkt
uit de felheid van hun verzet dat soms het karakter van
een protest heeft alsof onze beschaving wordt bedreigd.
Vermakelijk zijn soms ingezonden brieven over het onder-

werp. Zo verdedigde iemand de klassikale school omdat
hij tegenstander is van het vroegere hoofdelijk onderwijs,
alsof iemand die stap terug bepleit en dat het enige alternatief zou zijn.
De kritiek op het reguliere en traditionele onderwijs is zo
goed als eensluidend, de nieuwe onderwijspraktijken ontwikkelen zich echter verschillend. Het is boeiend om er kennis van te nemen, des te meer omdat er in de alternatieve
onderwijsvormen zoveel logica te vinden is.

Naar kinderen luisteren
Waarom luisteren volwassenen, in het algemeen gesproken, zo weinig en zo slecht naar kinderen. Wat willen zij?
Wat zijn hun vragen? Wat hebben ze ons als volwassenen
te melden? Dit zijn de thema’s waarmee Jorien Meerdink
zich al jaren bezighoudt. Ze was als historica
werkzaam aan de Leidse Universiteit en had daar
in het bijzonder belangstelling voor wat heet ‘oral
history’, mondeling overgeleverde historie. Doorgaans gaat het daarbij om gewone mensen die als ervaringsdeskundigen veel te vertellen hebben en dat graag
doen. Hun verhalen zijn een onuitputtelijke bron voor het
verwerven van kennis en inzichten. Jorien Meerdink richtte
in 1989 WESP op. Het bureau WESP wil vraaggericht werken in de jeugdzorg, het onderwijs, het welzijnswerk en de
gezondheidszorg ondersteunen.

Sinds de tweede wereldoorlog hebben instituties steeds meer verantwoordelijkheden van kinderen en families
overgenomen. Vraaggericht werken is gebaseerd op de visie dat kinderen zelf en samen met hun familie
verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. Kinderen en families zijn ervaringsdeskundig. Ze zijn in staat hun
eigen hulp-, leer- en ontwikkelingsvragen te stellen en daar antwoorden op te vinden. Aanbieders van zorg
en onderwijs hebben een professionele verantwoordelijkheid en zetten hun deskundigheid in ten dienste van
kinderen en hun families. Zij vervullen een faciliterende rol. (visie van WESP)
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‘Nou, het is hier wel leuker, want op die andere school
moest je de hele tijd op een stoeltje zitten en daar
is niks aan. En dan mocht je van half elf tot kwart
voor elf een kwartiertje buiten spelen. Daar vonden

Voor kinderen tot een jaar of 12 geldt:

Dat je veel kan leren
• dat je begrijpt waarom je iets leert
• dat je kan mee beslissen wat je wil leren, wanneer, hoe en
met wie
• dat je in je eigen tempo en op je eigen niveau kan leren
• dat je kan leren van andere kinderen
• dat je kan leren door dingen te doen
• dat er goede boeken, computers en spullen zijn

Dat je veel kan spelen
•
•
•
•
•
•

dat je binnen en buiten veel kan spelen
dat er planten, bomen en dieren zijn
dat je met kinderen van allerlei leeftijden kan spelen
dat je uit het zicht van volwassenen kan spelen
dat er veel, afwisselende en goede speelmaterialen zijn
dat er rekening gehouden wordt met verschillen tussen
meisjes en jongens

wij helemaal niets aan. Dan heb je ook niet echt de
tijd om wat leuks te verzinnen. Want wij doen er vijf

Dat je je veilig voelt

aanvankelijk op jeugdzorg, een rechtstreekse bemoeienis
met onderwijs dateert van zeven jaar geleden.

dat ze je nemen zoals je bent
dat leerkrachten naar je luisteren
dat leerkrachten vrolijk zijn en grapjes maken
dat leerkrachten zeggen wat je kan en niet benadrukken
wat je niet kan
• dat leerkrachten tijd en aandacht voor je hebben
• dat leerkrachten ruzies goed (laten) oplossen

Wat weten we van kinderen en jeugdigen?

Dat je kan meebeslissen

Er wordt veel over kinderen en jeugdigen gezegd en geoordeeld, maar wat hebben zij zelf te vertellen, ook over
onderwijs? In scholen wordt gepland, georganiseerd en
gedoceerd, ook zijn er opvattingen over kinderen en jeugdigen, maar wat willen kinderen zelf? Stemt wat er over
hen wordt gezegd met de werkelijkheid overeen? Wie daar
naar op zoek gaat, bevrijd van de
druk van externe instanties, komt
tot verrassende ontdekkingen en
gaat zoeken naar andere relaties
tussen volwassenen en kinderen, tussen kinderen onderling en naar andere vormen en inhouden in het onderwijs.
Ondenkbaar is het dat je dan bijvoorbeeld bij jaarklassen
uitkomt of bij methodieken waarbij een in principe gelijke
mentale groei bij kinderen van eenzelfde leeftijd het uitgangspunt vormt. Ook de ruimte waarin de kinderen in
school opgroeien staat ter discussie. En waarom toch is er
elders gescheiden basis- en voortgezet onderwijs?

• dat kinderen naar hun mening gevraagd wordt over de
school
• dat kinderen kunnen meedenken en mee beslissen over
alles dat zij belangrijk vinden
• dat kinderen de informatie krijgen die nodig is om besluiten te nemen
• dat er snel en zichtbaar dingen verbeteren
• dat kinderen betrokken worden bij de verbeteringen
• dat kinderen bepalen hoe ze daarbij betrokken willen
worden

minuten over om wat leuken te bedenken en dan heb
je nog maar tien minuten om buiten te spelen.’

Interviews
Wie zich buiten het onderwijs intensief met kinderen en
hun welbevinden bezighoudt kan niet om de vraag heen
welke invloed onderwijs uitoefent. Het is niet allemaal kommer en kwel, maar veel kinderen zijn op school niet gelukkig. Dat is in het bijzonder het geval als hun ontwikkeling
anders dan gemiddeld verloopt. Zulke kinderen heb een
verhoogd risico om in het circuit van de jeugdzorg terecht
te komen. Jorien Meerdink en haar medewerkers hebben
3000 kinderen geïnterviewd. Daaruit is gedestilleerd hoe
onderwijs eruit zou moeten zien dat bij kinderen en hun
gerechtvaardigde wensen past. Uiteindelijk kwamen daar
criteria uit voort voor kwalitatief goed onderwijs.

Kinderparticipatie

Onder vraaggericht werken wordt verstaan het achterhalen van behoeften, meningen en adviezen van kinderen en
ouders ten aanzien van het aanbod aan zorg of onderwijs,
met als doel het aanbod te verbeteren of een ander aanbod te maken. WESP staat voor Wetenschappelijk Educatieve en Sociaal-culturele Projecten, maar is inmiddels een
eigen naam geworden. WESP ontvangt geen reguliere
subsidies, maar wel projectgebonden subsidies van onder
meer overheden, (koepel)organisaties, instellingen, scholen en fondsen als de Bernard van Leer Foundation, Fonds
1818, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Kinderpostzegels Nederland en VSB Fonds Utrecht. WESP richtte zich

•
•
•
•

Dat er genoeg rust is
•
•
•
•
•
•

dat je rustige momenten en plekjes kan vinden
dat de leerkrachten je af en toe met rust laten
dat de kinderen je af en toe met rust laten
dat er banken en kussens zijn om rustig (n)iets te doen
dat je begrijpt wie wanneer wat doet en waarom
dat er regelmaat is

Dat je goed geholpen kan worden
• dat je weet wie er is voor steun en hulp en wat ze voor je
kunnen doen
• dat je vertrouwelijke gesprekken kan voeren, bijvoorbeeld
over thuis
• dat informatie niet zonder toestemming wordt doorgegeven aan anderen
• dat je meteen hulp krijgt zodra je laat merken dat er iets
aan de hand is
• dat jou wordt gevraagd wat er zou moeten gebeuren
• dat je kan mee bepalen wat voor hulp je krijgt, waarom,
wanneer, hoe en van wie
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Dat er veel gezamenlijkheid is
• dat er veel en veel verschillende kinderen zijn van allerlei
leeftijden
• dat het gezellig is
• dat er veel gezamenlijke activiteiten zijn
• dat er veel wordt samengewerkt
• dat kinderen elkaar kunnen helpen
• dat je samen veel leuke dingen kan doen

Dat het gewoon is
• dat iedereen gewoon met elkaar omgaat
• dat leerkrachten er gewoon uit zien en gewoon met je
meedoen
• dat de inrichting huiselijk is
• dat je gewoon alles kan doen op school: spelen, werken,
vrije tijd doorbrengen, hobby’s, sport, kunst, enz.
• dat de school dicht in je buurt is
• dat je leert over de gewone dingen om je heen

Dat de school goed is ingericht
•
•
•
•
•
•

dat er goed meubilair is
dat het mooi is
dat er vrolijke kleuren zijn
dat er veel ruimte is
dat er een gezellige ruimte is waar je kan eten en drinken
dat het opgeruimd, netjes en schoon is

Dat er rechtvaardigheid is
•
•
•
•
•
•

dat je kan mee beslissen over afspraken
dat afspraken eerlijk zijn
dat afspraken voor iedereen hetzelfde zijn
dat leerkrachten zich ook aan afspraken houden
dat er niet te veel regels zijn
dat je de kans krijgt het goed te maken, als er iets is
gebeurd

Specifiek voor het voortgezet onderwijs zijn de
volgende kwaliteitscriteria:
• ik word goed voorbereid op een vervolgopleiding of een
beroep
• de lessen zijn interessant en ik leer er veel van
• er zijn veel feesten en leuke activiteiten
• leerlingen kunnen mee beslissen over alles dat ze belangrijk vinden
• conflicten worden goed opgelost
• de leerkrachten luisteren naar de leerlingen en nemen de
leerlingen serieus
• leerlingen worden bij problemen snel geholpen
• ik voel me rustig en veilig op school
• de school is goed ingericht en onderhouden
• leerlingen worden rechtvaardig behandeld

Van WESP naar school
In 2004 is onder leiding van Jorien Meerdink een alternatief voor het reguliere onderwijs tot stand gekomen. Dat
was na veertien jaar WESP een logische stap. Vijfentwintig kinderen in de schoolleeftijd vier tot achttien
jaar bevolkt nu ‘Vragenderwijs’ in Rijswijk dat nu
nog tijdelijk is gehuisvest. Een tweede locatie is
onlangs van start gegaan.
De ruimte doet weinig aan een school denken. De sfeer
is die van een groot gezin, de volwassenen zijn begeleiders met aandacht voor alles wat voor de groei van kinderen van belang is. Voor een periode, die per kind in
omvang kan verschillen, zijn er op initiatief van de kinderen
geplande activiteiten en wordt systematisch teruggeblikt.
In portfolio’s worden beide beschreven. Kinderen zijn bezig
in wat het beste met de schoolwoonkamer kan worden
aangeduid, ze gaan vaak naar buiten - het gebouw staat in
een prachtige omgeving tussen de gemeenten Rijswijk en
Den Haag - ook verder weg. Er zijn met regelmaat excursies
waarop de kinderen kunnen intekenen.
‘Hier helpt iedereen elkaar. We hebben Kevin (die
blind is) leren darten. En jongleren. En aan het einde
van de dag wordt hij voorgelezen. Door mij. Want ik
hou niet zo van lezen en nu moet ik het dan toch een
beetje oefenen. Dat is leuk.’

Graag zag Jorien Meerdink ‘Vragenderwijs’ als een onderwijsinstituut dat voor bekostiging in aanmerking komt,
maar er wordt niet voldaan aan de voorwaarde die de
overheid stelt om in korte tijd tweehonderd leerlingen te
tellen. Daarom is Vragenderwijs ook onderdeel van reguliere scholen, als afdeling en onder verantwoordelijkheid
van die scholen. Ouders moeten om die reden naar draagkracht financieel stevig bijdragen. Dat wordt erg door haar
betreurd, want een van de gevolgen is dat kinderen die
van huis uit minder kansen krijgen, prominent aanwezig in
haar vroegere werk bij de jeugdzorg, nu ontbreken. Extra
spijtig is dat, omdat een andere vorm van onderwijs dan
de gebruikelijke juist voor deze kinderen zo belangrijk kan
zijn, bijvoorbeeld voor hun ontwikkeling op het gebied van
mondeling taalgebruik.

Geen vrijblijvendheid
Zo gauw ontstaat het beeld dat kinderen in zulke onderwijsinstellingen alleen doen of laten wat bij hen opkomt en
dat sociale verbanden ontbreken. Niets is minder waar. Wie
bij ideaal onderwijs denkt aan een aaneenschakeling van

Vanaf een jaar of vier kunnen kinderen in interviews veel bruikbare informatie geven. Een interview kan bestaan
uit twee minuten op het schoolplein, maar veel onderbouwers trekken er een half uur voor uit, terwijl ze aan een
bureau zitten, al of niet gecombineerd met spelen of tekenen. Interviews met oudere kinderen duren als snel drie
kwartier. Maar de interviewtechnieken worden ook al snel toegepast in groeps- en kringsituaties. Elk interview
wordt afgesloten met de vraag naar beleving van en mening over het gesprek. Kinderen reageren daar vrijwel
altijd positief op: ‘Het is leuk om geïnterviewd te worden. Dan kan je je mening geven. Je voelt je een beetje
groter als je mee kan praten.
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De vraag waarover kinderen verantwoordelijkheid
over willen en kunnen nemen, kan het beste worden
voorgelegd aan kinderen zelf. Kinderen nemen de
verantwoordelijkheid die bij hen past. Ze willen
graag betrokken worden bij hun leefomgeving,
maar weten ook hun beperkingen. Bovendien is
vraaggericht werken een gezamenlijk proces van
professionals en kinderen. Het is aan de volwassene
om de eindverantwoordelijkheid op zich te nemen.
Zo lang kinderen duidelijk wordt gemaakt wat de
rollen en verwachtingen zijn, zullen zij zich daar naar
gedragen.

Klein altijd fijn?
Een kleine onderwijsinstelling kent nadelen. Voor het voortgezet onderwijs zijn bevoegde docenten nodig omdat hun
slechts een weinig omvangrijk dienstverband kan worden
aangeboden, vaak te gering om van te kunnen bestaan.
Zodra ze ergens anders meer uren kunnen krijgen is de
kans dat ze opstappen groot. De groep mag uitgroeien
tot ongeveer 60 kinderen, zo is besloten. Er wordt veel
aandacht besteed aan voorlichting, er is een uitvoerige
intake procedure. Plaatsing is voorlopig, beide partijen,
ouders en school, kunnen daarop nog terugkomen. Er zijn
zgn. wendagen, aanname- en plaatsingsgesprekken, er is
een entree-interview. De opbouw van de schoolpopulatie
wordt niet aan het toeval overgelaten. De school kent drie
categorieën kinderen van ongeveer gelijke omvang: kinderen met een handicap, hoogbegaafden en kinderen die
gewoon profiteren van kleinschaligheid en keuzevrijheid.
Zo is sprake van een hoge mate van heterogeniteit die, zo
blijkt telkens weer, aan een optimaal leef- en werkklimaat

belangrijk kan bijdragen. De vergelijking met een goed
gezin waar men weet er voor elkaar te zijn gaat in hoge
mate op. Er wordt samengewerkt, maar ook kan een kind
langdurig alleen bezig zijn. Wie zin heeft om een andere
taal te leren, Spaans bijvoorbeeld, kan al op de basisschoolleeftijd daarmee beginnen.

Toezicht
De school heeft voor zowel de (kunstmatige) sectoren
basis- en voortgezet onderwijs het groene licht gekregen van de inspectie, dat wil zeggen dat die instantie de
mening is toegedaan dat kinderen daar aan de leerplicht
kunnen voldoen. De erkenning heeft een voorlopig karakter. De inspectie heeft onlangs in nauw overleg met de
betrokkenen zelf een alternatief toezichtkader ontwikkeld
voor het niet-bekostigd onderwijs. De politiek heeft zich er
nog niet over uitgesproken en goedkeuring zou nog best
heel wat voeten in de aarde kunnen hebben.
In het toezichtkader wordt afgezien van het vergelijken
van de opbrengsten van scholen op basis van toetsresultaten en andere kengetallen. Ook wordt toegestaan dat
men zich ten minste voor een deel van de inhoud van het
onderwijs achteraf verantwoordt. Met enige jaloezie kijkt
een deel van de bekostigde scholen naar de ruimte die zo
wordt geboden. Zij worden immers onderling beoordeeld
op basis van kengetallen, ook moeten zij alle onderwijs
naar inhoud en tijd ruim te voren plannen. Wie niet met
methoden werkt - die in hun voorwoord natuurlijk allemaal
als ‘volledig de kerndoelen dekkend’ worden aangeprezen
- haalt zich heel veel extra werk op de hals. De eisen waaraan zij moeten voldoen worden vaak als belemmeringen
ervaren. Wat is de ratio achter het verschil in behandeling
en toezicht? Dat kan toch niet de forse financiële bijdrage
van de ouders zijn? Dat zou betekenen dat aan vermogende ouders meer onderwijsvrijheid wordt gegund. De
oplossing van deze ongelijkheid is natuurlijk dat de ruimte
die aan het niet-bekostigd onderwijs wordt gegeven aan
alle onderwijs, bekostigd of niet, wordt gegund.

Kinderparticipatie

situaties waarbij een sterk sturende leraar een collectief van
volgzame kinderen van kennis en vaardigheden voorziet zal
elk alternatief afwijzen, ook dit. Wie onderwijs veel ruimer
opvat zal onder de indruk zijn van een diversiteit aan activiteiten en vooral van de eigen plaats die elk kind inneemt in
deze groeibevorderende samenleving in het klein.

In een vervolgartikel wil ik nader ingaan op de interviews
die bij kinderen van ‘Vragenderwijs’ worden afgenomen.

Informatie: Bureau Wesp, tel 0252-218521, www.wespweb.nl

Al eerder in Mensenkinderen verschenen artikelen over kinderparticipatie
Ad Boes; Beter maatschappelijk opvoeden (Micha de Winter) 17/1, p.34-35
Kees Both; Kinderen als medeburgers,11/1, pag. 24-26
Kees Both; Gelezen, gehoord, gezien, 12/3, pag. 22-24
Kees Both; Opgedoken..uit het Jenaplanarchief, 12/4, pag. 22-26
Stephanie Brönnecke en Johannes Menne Petersens; Kleine Jenaplan en de praktijk van Nederlandse en Duitse
Jenaplanscholen, 12/5, pag. 27-30
Felix Meijer; Een kind is al een mens, Janusz Korczak en het onderwijs,16/2
Luc Stevens; Waaraan merken de kinderen dat een vernieuwingsleraar geen gewone leraar is?15/2, pag. 6
Micha de Winter; It takes a village to raise a child, 16/3, pag. 8
Henk van der Weyden; Afgesproken, een sociocratische werkwijze. 15/2, pag. 25
Henk van der Weijden; Omgaan met verschillen, een interview met professor Luc Stevens, 16/2
Henk van der Weijden; Omgaan met verschillen, 16/5, pag. 37
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Maaike Braam

Vrijdagmorgen 16 december om
10.30 uur staat er een groep kinderen
voor de koffiehoek te wachten; de
vergadering van de kinderraad gaat
beginnen. Alle mensen die in de koffiehoek zitten staan snel op en maken plaats. De zestien bovenbouwers
pakken een beker chocolademelk, leggen de agenda voor zich neer en wachten af tot ze gaan beginnen met
de kinderraadvergadering.

Kinderen beslissen mee
op school

Verantwoordelijkheid krijgen en voelen
De kinderraad is jaren geleden ontstaan, omdat we het
als school belangrijk vinden dat kinderen leren dat ze mee
mogen denken over onze school en dat ze zich daar ook
verantwoordelijk voor voelen. Ze leren vergaderen, leren
wat inspraak is, proberen te luisteren naar ideeën van kinderen en denken na over wat er mogelijk is binnen een
school. Kinderen uit de bovenbouw zitten in de kinderraad en worden gekozen door kinderen uit hun eigen
stamgroep. Aan het begin van het schooljaar worden er
verkiezingen gehouden. Alle kinderen mogen meedoen,
ze presenteren zichzelf en vertellen waarom zij zichzelf
geschikt vinden voor de kinderraad. Dan volgen er een

De agenda van 16 december
1 Welkom
2 Notulen van 11 november
3 Ideeënbus
4 Rondje opmerkingen groepen
5 Website van De Vuurvogel
6 Activiteiten van dit schooljaar
7 Carnavalsthema
8 Rondvraag
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of twee verkiezingsrondes. Het is ongelooflijk spannend;
het is voor de kinderen een serieuze en belangrijke aangelegenheid. Er hangen in deze tijd aanplakbiljetten in de
school van kinderen, waarmee zij zichzelf presenteren.
Kinderen denken na over wie er geschikt is om hun groep
in de kinderraad te vertegenwoordigen. Soms is de teleurstelling groot als ze niet gekozen worden. En de blijdschap
enorm groot, als ze er wel in komen. Het bijzondere van
deze verkiezing is dat kinderen een kind uitkiezen op basis
van kwaliteiten, waardoor niet alleen het populaire kind
gekozen wordt. De kinderraad bestaat uit zestien kinderen
(uit iedere bovenbouwgroep twee), een oudercommissielid
en een teamlid.

Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar hebben we
het gehad over wat vergaderen nu eigenlijk is. Hoe luister
je goed naar elkaar, reageren als een ander uitgesproken
is, je hoeft geen vinger op te steken. We hebben uitgebreid besproken wat de kinderraad allemaal doet en wat
de verantwoordelijkheden zijn. Zo heeft de kinderraad
meegedacht over nieuwe speeltoestellen die de school
een aantal jaar geleden heeft aangeschaft. De kinderraad
was dus mede verantwoordelijk voor de keuze van de klimtoestellen. Er is een verkeersactie georganiseerd om ouders

en kinderen bewust te maken van hun rij- en fietsgedrag
rondom de school. De kinderraad deelde bonnen uit voor
goed en fout gedrag. Het initiatief om deze actie te organiseren ontstond bij de kinderraad en een aantal ouders. De
kinderen hebben regelmatig overleg met de directeur en
locatiecoördinatoren om hun wensen, ideeën en voorstellen
duidelijk te maken. Er is een ouder van de oudercommissie
aanwezig bij de vergaderingen, die verantwoordelijk is voor
het doorspelen van informatie aan de oudercommissie. Er
is een agenda die ze vooraf krijgen en er worden notulen
gemaakt door de kinderen zelf. Dit gebeurt met hulp van
een ouder. Na de vergadering wordt
dit uitgewerkt en vervolgens aan
iedereen rondgestuurd. Alle kinderen
vertellen na de vergadering in hun
eigen stamgroep wat er besproken
is. De kinderen gaan daarna ook naar
de onder- en middenbouwgroepen
om hen in te lichten.
Bovendien kunnen alle andere kinderen dan aan de leden van de
kinderraad vertellen welke ideeën ze
hebben of wat ze graag anders willen op school. Al deze opmerkingen
worden verzameld en in de volgende
kinderraadvergadering besproken.
De kinderraad komt ongeveer een
keer in de zes weken bij elkaar. Elke
bovenbouwstamgroep heeft een
klapper met daarin de agenda, notulen en alle andere belangrijke informatie.

Kinderparticipatie

Leren vergaderen als volwassenen

Maaike Braam is intern begeleider en teamvertegenwoordiger van de kinderraad bij
Jenaplanschool De Vuurvogel in Malden.

We heten allereerst Boni van harte welkom. Hij is er voor het eerst bij als oudercommissielid en vertelt ons over
de oudercommissie: wat doet zij en wie zitten erin. Er wordt gelijk gevraagd of de kinderraad mee wil denken
over speelplaats van De Vuurvogel. Er is een werkgroep van ouders samengesteld en buurtbewoners. Dat sluit
mooi aan bij de plannen van de kinderen, omdat zij in de vorige vergadering van de Kinderraad al diverse ideeën
hebben ingebracht. De volgende keer komt Boni hierop terug. De kinderraad wordt ook uitgenodigd om bij een
oudercommissievergadering te komen.
De ICT-coördinator kwam ons vertellen over de website van de school, waarop ook ruimte is voor de kinderraad,
zoals de geplande activiteiten, de agenda en de verslagen van onze vergaderingen. Een paar kinderen nemen dit
op zich.
We hebben ook besproken welke activiteiten we dit schooljaar willen organiseren. We denken aan een
kauwgomdag, wieltjesdag, ruilbeurs en een ‘kijk eens wat ik kan-dag’. Maaike, de vertegenwoordiger van het
team, bespreekt deze ideeën met het team en komt er de volgende keer op terug.
Als laatste onderwerp is gesproken over het carnavalsthema. De kinderraad vraagt aan andere kinderen of ze een
leuk carnavalsthema weten en deze ideeën worden besproken. Dit leggen we voor aan de Carnavalswerkgroep.
Uit het verslag van de kinderraadvergadering op 16 december
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Anne-Will Jacobs en Marieke van Goch

De schoolkrantredactie
Een krant van ouders of kinderen
Al enkele jaren geven we een schoolkrant uit. En ook al
verschijnt hij maar vier keer per jaar, we zijn niet zo te
spreken over de inhoud en de manier waarop hij wordt
gemaakt. Vaak gaat een paar dagen voor de deadline een
schok door de school: ‘Oh ja, de schoolkrant!’ Kinderen
zoeken nog snel in hun la of ze misschien nog een leuk
verhaal hebben. Er worden door de groepsleiders die
week nog snel wat opdrachten voor puzzeltjes en verhalen verzonnen. En dat was het dan weer. Gelukkig hebben we een paar enthousiaste ouders die er graag tijd in
willen stoppen om er nog wat leuke plaatjes en artikelen
bij te zoeken en de schoolkrant compleet te maken met
een leuke voor- en achterkant en een mooie lay-out. Het
eindresultaat is meestal een schoolkrant van ouders en
niet van de kinderen.

Een stukje voorgeschiedenis
Wij werken op Jenaplanschool De Ratelaar in Deurne, die
nu bijna 14 jaar bestaat. Vier jaar geleden zijn we met ons
team begonnen aan de Jenaplancursus. Deze cursus wordt
voor ons onder andere verzorgd door Felix Meijer en Jaap
Meijer van het LBVO.
Dit jaar werken we aan het blok Kunstzinnige Vorming. Er
zijn zes disciplines: Dans, Muzikale Vorming, Drama, Literair, Audiovisueel en Beeldende Vorming. Wij hebben er
voor gekozen om de disciplines Audiovisueel en Literair bij
ons op school meer naar voren te laten komen in de vorm
van de schoolkrantredactie.
Bij het maken van een digitale schoolkrant komen deze
twee disciplines uitgebreid aan bod. Kinderen moeten
allerlei soorten teksten maken. Ze beoordelen samen de
teksten op correctheid van spelling en taalbeschouwing.
Ook de inhoud moet beoordeeld worden op nieuwswaarde voor onze school. Het werken aan de krant bestaat
natuurlijk niet alleen uit het maken van teksten, maar ook
uit het afnemen van interviews met een cassetterecorder
of videocamera, fotograferen, werken met de computer,
scanner, printer en kopieerapparaat.
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Vele scholen zullen een schoolkrant van,
voor en door kinderen hebben. Het team
van Jenaplanschool De Ratelaar in Deurne
was niet zo tevreden over de participatie
en betrokkenheid van kinderen en wilde
ze meer betrekken bij het tot stand komen
van hun schoolkrant.

Solliciteren
We zijn begonnen dit onderwerp als agendapunt tijdens
een teamvergadering te bespreken. We waren het snel
eens: we willen dat de schoolkrant van de kinderen wordt
en ook door hen gemaakt wordt. Daarom willen we een
schoolkrantredactie oprichten die uit kinderen bestaat.
Zij gaan de inhoud en de vormgeving van de schoolkrant
verzorgen. Deze schoolkrant moet aan bepaalde eisen voldoen:
• Teksten, artikelen en onderwerpen kunnen door kinderen,
team, ouders en andere belangstellenden aangedragen
worden
• Het moet nieuws zijn van binnen en buiten de school, dat
de lezers van onze schoolkrant interesseert
• De schoolkrant wordt digitaal en krijgt een plekje op de
website
• Ook moeten mensen kunnen kiezen voor een abonnement op een geprinte versie
• De schoolkrant wordt van het begin tot het einde door de
kinderen van de schoolkrantredactie verzorgd (van nieuws
selecteren tot het kopiëren en uitgeven en registreren van
abonnementen)
• We willen de domeinen ‘audiovisueel’ en ‘literair’ van
Kunstzinnige Vorming erbij betrekken
• In de teamvergadering besluiten we om dit niet met zijn
allen aan te pakken, maar met z’n tweeën een commissie te vormen. Eerst denken we na over de opzet van een
redactie: Welke leden zitten er in? Hoeveel zijn het er?
Welke leden vinden wij belangrijk? Welke taken horen er
bij? Hoe verdelen wij de taken?
• Onze redactie gaat bestaan uit vormgevers, journalisten,
redacteuren, eindredacteuren en uitgevers. We denken
aan acht leden, zowel uit de midden- (5/6) als de bovenbouw (7/8). De leden hebben de volgende taken:
- Journalisten: zorgen voor teksten, foto’s, interviews
- Redacteuren: uitwerken van teksten, selecteren, aanpassen, aanvullingen doen, kanttekeningen plaatsen
- Eindredacteuren: als redacteuren; verzorgen ook de
eindcontrole

De sollicitatiegesprekken
De eerste gesprekken vinden plaats
in de eigen groep van de sollicitanten. Alle kinderen van de groep worden er in een kring bij betrokken en
leren zo hoe een sollicitatiegesprek
verloopt. Vooraf stellen we eisen op
waaraan de leden van de redactie
moeten voldoen:
• Goede werkhouding
• Spellingregels kunnen toepassen
• Samenwerken
• Prettig leesbare schrijfstijl
• Met kritiek om kunnen gaan
• Positief opbouwend kritiek kunnen
geven
• Prettig in de omgang
• Creatief
• Ondernemend
• Met de computer kunnen werken
• Onderzoekend
• Nieuws op waarde kunnen schatten
• Om kunnen (leren) gaan met audiovisueel materiaal
- Vormgevers: titels, plaatjes, foto’s, lay-out, stripkaders,
achtergronden, plaatsing
- Uitgevers: registreren van abonnementen, kopiëren en
uitgeven van de schoolkrant
We vinden dat de oprichting van een schoolkrantredactie
een officiële benadering verdient. Daarom denken we aan
een echte sollicitatieprocedure, compleet met het plaatsen
van een advertentie en sollicitatiegesprekken. We besluiten
de advertentie te plaatsen in de huidige schoolkrant. De
vacature wordt voorzien van functieomschrijvingen, werktijdfactor en sollicitatieprocedure. In de stamgroepen wordt
de vacature uitvoerig besproken, waarna de kinderen aan
de slag gaan met het schrijven van officiële sollicitatiebrieven, die voldoen aan de taalkundige eisen die in de groep
zijn besproken.
Elf kinderen zenden hun brief in. Enkele kinderen schrijven
alleen een brief. Sommigen voegen een of meer zelfgeschreven verhaaltjes of artikeltjes toe, anderen zelfs nog
een CV. We lezen de sollicitatiebrieven met veel plezier en
aandacht en besluiten om iedereen uit te nodigen voor de
eerste sollicitatiegesprekken.

Kinderparticipatie

Om meer zicht te krijgen op het
werk van een redactie nodigen we
een journalist uit. Jeroen van de
Nieuwenhof is journalist voor computertijdschriften en vertelt ons wat
zijn werk inhoudt. Hij laat tijdschriften, artikelen en het colofon zien en
beantwoordt vragen van kinderen.
Hij vertelt bijvoorbeeld over de leden
binnen zijn redactie, het verdelen
van de onderwerpen, onderzoek dat
je daarvoor moet doen, de tijdsinvestering en de deadline.

Tijdens het gesprek stellen we vragen over de inhoud van
de brief en bijlagen en over de persoonlijke inbreng als lid
van de redactie. Zowel de groepsleider als de kinderen stellen vragen en geven na afloop een mening over het verloop van het gesprek. Na afloop van de gesprekken gaan
we weer met zijn tweeën bij elkaar zitten en bekijken we
wie er door mogen naar de tweede sollicitatieronde. We
besluiten dat we ze allemaal nog een keer willen zien en
dat ze voor dit gesprek allemaal een artikel moeten schrijven. Dit artikel moet nieuws zijn voor onze school, een titel,
alinea’s, leestekens, een mooie lay-out en een passende
lengte hebben en voorzien zijn van een afbeelding.

De tweede ronde
Deze ronde gaan we met de kinderen van de middenbouw
en de bovenbouw bij elkaar zitten. Elke kandidaat krijgt de
gelegenheid om zijn artikel voor te lezen alvorens er vragen
aan hem gesteld worden. Ook nu kunnen ze weer reageren en hun mening over het gesprek en het artikel geven.
Na afloop hebben wij als commissie overleg over de kwaliteit van de zelfgemaakte artikelen en het verloop van de
gesprekken. We kijken naar de leeftijd en de persoonlijke
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ontwikkeling van de kinderen, het niveau, de inzet en
betrokkenheid en in hoeverre ze aan de gestelde eisen voldoen.
’s Avonds worden de kinderen allemaal door ons gebeld.
Sommigen krijgen te horen dat ze worden ‘aangenomen’
en anderen niet, aangevuld met de reden van afwijzing.
Alle kinderen mogen uiteindelijk een functie gaan vervullen. De kinderen die geen lid van de redactie zijn geworden krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen in de
functie van freelancer. Dit betekent voor hen dat ze niet bij
de redactievergaderingen aanwezig zullen zijn, maar taken
aangeboden gaan krijgen.
Tijdens de weeksluiting presenteren we alle kinderen die
mee hebben gedaan aan de sollicitatieprocedure. We
bespreken hoe het verlopen is en leggen uit wie lid zijn
geworden van de redactie en wie freelancers zijn. Ook
maken we het e-mailadres bekend (schoolkrant@ratelaar
deurne.nl)

Aan de slag
Met z’n tienen gaan we bij elkaar zitten voor de eerste
redactievergadering. De acht kersverse redactieleden en
wij met z’n tweeën spreken over de rollen binnen de redactie en het ondernemen van de eerste stappen. We maken
aantekeningen in een speciaal daarvoor in gebruik genomen schrift. Welke rollen/functies zijn er en wie nemen
de rollen op zich? We kiezen voor twee journalisten, twee
vormgevers, twee uitgevers, een hoofdredacteur en een
eindredacteur.
Hoe gaat dat met het e-mailadres? Met de bijbehorende
inlognaam en het bijbehorende wachtwoord kun je de
ingekomen post lezen. De bedoeling is dat stukjes in een
bijlage worden aangeleverd en dat wij daarin kunnen werken. De hoofdredacteur controleert bijvoorbeeld de spelling
en past deze waar nodig aan. De vormgevers voegen plaatjes toe en maken een passende titel. Iedereen beschikt over
de inlognaam en het bijbehorende wachtwoord van het emailadres. Vanaf volgende week gaan we met behulp van
de computer aan de schoolkrant werken.

Doelen voor het werken aan een klassen-/schoolkrant:
• informeert familie en schoolgenoten
• stimuleert het op papier zetten van gedachten
• stimuleert het schrijven van verhalen
• levert goede oefeningen in het stellen
• stimuleert het samenwerken
• zorgt voor meer vaardigheid op de computer
• leert leerlingen letten op vormgeving
• levert een functioneel gebruik van
illustratietechnieken
• stimuleert foutloos spellen
• wordt veel gelezen en herlezen
(Uit: J. Tans, Mensenkinderen jaargang 16,3
‘Meer energie in taal’)
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In de volgende vergadering bespreken we welke onderwerpen we aan bod willen laten komen en kunnen we de
taken verdelen. Iedereen krijgt de kans om artikelen en
andere stukjes door te nemen, te schrijven en/of aan te
leveren. Ook gaan we bespreken waar een goed stukje aan
moet voldoen. We werken er naar toe om na twee maanden onze eerste digitale schoolkrant uit te geven.

Een kinderkrant en de basisprincipes
Onze doelen en bedoelingen om op deze manier met de
schoolkrant te werken kunnen we koppelen aan drie basisprincipes:
Basisprincipe 13: ‘In de school wordt de leerstof ontleend
zowel aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als
aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste
ontwikkeling van persoon en samenleving.’
De onderbouw werkte bijvoorbeeld aan de Middeleeuwen,
waarvoor ze een kasteel bezochten. Dit is bij uitstek nieuws
voor onze school en geschikt voor de leden van de schoolkrantredactie om een artikel over te schrijven.
Basisprincipe 16: ‘In school vindt overwegend heterogene
groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en het zorgen voor elkaar te
stimuleren.’
In de schoolkrantredactie wordt zitting genomen door kinderen uit de middenbouw en de bovenbouw: Een uit groep
5, drie uit groep 6 en vier kinderen uit groep 7 verzorgen
samen de schoolkrant.
Basisprincipe 17: ‘In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en
begeleid spelen en leren. Dit laatste is expliciet gericht op
niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol.’
De cyclus van onze redactiewerkzaamheden ziet er als
volgt uit:
Op dinsdag hebben we de komende tijd redactievergadering. Daar zijn wij als groepsleiders actief bij betrokken
in een begeleidende rol. De rest van de week kunnen de
redactieleden in de keuzetijd zelfstandig of samen werken
aan de krant. Op vrijdag verandert de hal in een kantoor
en kunnen ze van half twee tot half drie samen werken en
overleggen.

Enkele maanden na de oprichting
De leden van onze schoolkrantredactie zijn actief, betrokken bezig met het zoeken naar onderwerpen die nieuws
zijn voor onze school. De hoofdredacteur heeft drie freelancers erbij betrokken die ook een taak toebedeeld krijgen. Er wordt vergaderd, aan de computer gewerkt en tips
en ideeën uitgewerkt. De mailbox is geactiveerd en wordt
regelmatig bezocht.
Onze ervaring is dat het oprichten van een schoolkrantredactie een waardevolle plek heeft gekregen binnen onze
school. Het is fijn om te zien dat de kinderen steeds meer
zelf oppakken en zelf invulling gaan geven aan de schoolkrant. De schoolkrant wordt nu echt een schoolkrant voor
en door kinderen. En dat is wat we voor ogen hadden.
Nieuwsgierig geworden en wilt u ook een kijkje nemen?
Kijk dan ook eens op onze website naar de schoolkrant:
www.ratelaardeurne.nl .

P. Conijn en F. Cornelissen

Een lessenserie, project, thema,
belangstellingscentrum, onderwerp,
cluster, leerlandschap en wereldorientatie zijn allemaal termen die je
kunt tegen komen in het onderwijs. Zijn het allemaal begrippen met dezelfde inhoud of zijn er verschillen?
In dit artikel wordt beschreven wat een leerlandschap is.

Leerlandschappen
in theorie en praktijk

Inleiding
Tijdens de conferentie ‘Ogen op steeltjes’ op 3 en 4 november hebben de auteurs van dit artikel workshops gegeven
over ‘Leerlandschappen in relatie met Schoolprofilering’.
Naar aanleiding hiervan vond de redactie van Mensenkinderen het een goed idee hierover twee artikelen te
plaatsen: Een wat meer theoretisch georiënteerd en een
praktischer artikel. We starten met het theoretische artikel.
In het vervolgartikel dat in het meinummer wordt geplaatst
geven we een concreet voorbeeld hoe we met een grote
groep derdejaars studenten van de lerarenopleiding het
leerlandschap ‘Een ruimtevaartcentrum op Trimbol’ hebben gerealiseerd.
Niet om de tegenstelling met de andere begrippen op te
blazen maar om de breedte en reikwijdte van het begrip
‘leerlandschap’ goed neer te zetten.

Een leerlandschap
Sinds 1990 gebruikt het projectbureau De Educatieve Stad
het woord ‘leerlandschap’. En vanaf 1994 hebben we als
bestuur van Bastec Nederland afgesproken om een aantal
techniekonderwerpen als leerlandschap vorm te geven. We
hebben deze ontwerpen gepubliceerd in de serie ‘De kunst
van het leerlandschap’. De term ‘leerlandschap’ is sindsdien
door anderen veelvuldig gebruikt, al dan niet in overeenstemming met de inhoud die wij aan de term geven.
Een leerlandschap is elke omgeving waarin kinderen ervaringen opdoen die bijdragen aan de ontwikkeling. Het kan
het strand zijn waar kinderen leren volleyballen of de straat
waar ze voetballen en proberen elkaar voorbij te gaan met
onverhoedse bewegingen. Het kan een Jeugdlaboratorium
zijn waar kinderen door het ondergaan van velerlei verwonderingen belangstelling krijgen voor de werking van
hun zintuigen. Of een VOC-museumschip waarop kinderen ronddwalen en een veelheid aan indrukken opdoen en
waar ze hun matrozendiploma kunnen halen.

Dergelijke leerlandschappen zijn al dan niet van nature aanwezig, soms worden ze door kinderen zelf ontdekt, soms
zijn ze door leraren speciaal ontworpen. Ook kunnen ze
door musea en andere instellingen met een educatieve rol
worden gearrangeerd.
Omgevingsfactoren spelen gewoonlijk een grote rol in de
ontwikkeling van kinderen. Ontmoetingen met de levende
en niet-levende natuur en in het bijzonder met andere
mensen laten hun sporen na. In algemene zin kunnen we
elke omgeving een leerlandschap noemen.
We willen de term echter reserveren voor die situaties
waarin op een uitgekiende wijze leer- en ontwikkelingsprocessen worden uitgelokt. Maria Montessori zou hier
gesproken hebben over een ‘voorbereide omgeving’.
Veel leraren zijn traditioneel gericht op intentioneel leren,
het leren op basis van een methodeboek of via een
gerichte instructie. Maar ze zouden zich ook bezig kunnen
houden met het ontwerpen van leerlandschappen waarin
meer plaats is voor ‘natuurlijke’ leerprocessen en waar de
nieuwsgierigheid en honger naar kennis worden aangewakkerd. Daarbij vertrouwen ze op de langdurige effecten
van het incidentele leren. In dat geval bouwen ze speciale
elementen in in de omgeving van het kind: speciale uitdagingen, verrassingen, bijzondere ervaringen, momenten
van reflectie, ontmoetingen en activiteiten. Elliot Eisner
spreekt hierbij van ‘educational encounters’. Ze zijn daarbij niet gebonden aan het schoolgebouw. Ze kunnen met
de kinderen naar buiten gaan; een natuurpad volgen, de
straat op of op bezoek bij een bedrijf in de omgeving. We
spreken in dergelijke gevallen van de leraar als educatief
ontwerper. Een ontwerper van leerlandschappen. Dit ontwerpen is deels een kunde, het kan worden geleerd, in
zekere zin is het ook een kunst. Het ontwerpen van uitdagende leerlandschappen vraagt om een bepaald soort
creativiteit en talent.
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De leraar als educatief ontwerper zal zichzelf een plek
geven in het leerlandschap. Bijvoorbeeld als partner van
kinderen die met hen meedenkt en meewerkt. Of als
iemand die op het juiste moment aanvullende informatie
geeft. Of als degene die ‘stille pedagogie’ bedrijft; die het
zelfvertrouwen van sommige kinderen probeert te versterken, hen zelfstandig maakt of probeert hun eigen initiatief
te stimuleren.

Een vergelijking
Leerlandschappen kunnen in menig opzicht vergeleken
worden met ‘natuurlijke’ landschappen. Zo kan in beide
gevallen de tocht door het landschap vaak boeiender zijn
dan het behalen van het eindpunt. De indrukken die tijdens
de tocht worden opgedaan en de verwerking daarvan, zijn
vaak belangrijker dan het bereiken van de eindstreep. Een
ander element uit de vergelijking heeft betrekking op de
doelgerichtheid waarmee men de tocht door het landschap
maakt. In een ‘natuurlijk’ landschap zijn niet alle indrukken
en handelingen op voorhand gepland of te voorzien. Iets
dergelijks zien we ook bij leerlandschappen. De grens tussen spontaan en bewust leren vervaagt. Een leerlandschap
kent een bepaalde mate van openheid die ruimte biedt aan
spontane ontdekkingen, een zekere vrijheid van de leerlingen en een reeks van leereffecten die niet van tevoren in
kaart is gebracht. Bovendien blijven verschillende ervaringen hangen onder het bewustzijnsniveau. Zoals bepaalde
impressies in het natuurlijke landschap opgeslagen worden
in het onderbewustzijn en pas onder bepaalde condities
worden opgeroepen in het bewustzijn.
In leerlandschappen zijn kinderen actief. Ze ploegen als het
ware door het zand van een lastig probleem. Ze banen zich
een weg door een woud van details om een structuur te
ontdekken. Ze zakken soms door het moeras van teleurstellingen, maar ook zijn ze trots als ze weer vaste grond
onder de voeten krijgen. In leerlandschappen treffen we
geen stilzittende kinderen aan, maar werkers die samen
met de leraar een weg zoeken.
Interessant is ook de keuze van leerlandschappen die een
school maakt. Een school die een bewuste keuze heeft
gemaakt voor een bepaald schoolprofiel zal op zoek gaan
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naar heel specifieke invullingen van leerlandschappen. Een
school die veel werk maakt van kunst en cultuur, zal een
keuze maken voor leerlandschappen waar kunst en cultuur
reliëf aan het landschap geven. Eco-scholen zullen zich toeleggen op andere keuzen en in scholen met grote aandacht
voor techniek en technologie zullen weer andere leerlandschappen het gezicht van de school gaan bepalen. Ook
hier gaat de vergelijking met natuurlijke landschappen op.
Elke streek kent haar eigen landschap. De poldergebieden
kennen hun sloten, tochten en gemalen. De moderne stad
kent een landschap met industriegebieden, woonwijken en
uitgaanscentra.

Drie te herkennen elementen in een
leerlandschap
a. Typen van handelingen
De ontwerper van leerlandschappen dient niet alleen te
denken vanuit de vraag wat leerlingen allemaal moeten
weten of kunnen. Minstens zo belangrijk is het om zicht te
krijgen op de omstandigheden waaronder zij tot leren kunnen komen. Onze eigen ontwerpactiviteiten zijn meestal
gebaseerd op het feit dat mensen handelende wezens zijn.
Bedoeld worden fysieke handelingen. Kinderen vertonen
een grote dadendrang. Ze spelen met allerhande materiaal en geven daarmee vorm aan hun fantasieën en ideeën.
Ze lopen en bewegen, bouwen en tekenen, onderzoeken
met handen, oren en ogen. Hiermee doen ze indrukken
op, verwerken die indrukken tot begrippen en relaties. Zo
krijgen ze kennis van zichzelf en de wereld om hen heen.
Daarom leggen we bij het ontwerpen van leerlandschappen zo sterk de nadruk op het handelingsaspect.
We onderscheiden vier typen handelingen. Deze typen zijn
niet alleen herkenbaar in het leven van kinderen maar ook
in het leven van volwassenen. Wie de dagelijkse bezigheden van volwassenen beschouwt, komt tot vier typen handelingen:
- Handelingen die betrekking hebben op het maken van
iets. Bijvoorbeeld: het bouwen van een huis, het produceren van levensmiddelen, het construeren van bruggen.
- Handelingen die verband houden met onderzoek dat wordt
verricht. Bijvoorbeeld: onderzoek naar bodemschatten in

de grond, onderzoek naar nieuwe medicijnen, onderzoek
naar energiezuiniger reizen.
- Handelingen die betrekking hebben op het verzorgen van
iets. Bijvoorbeeld het verzorgen van kinderen, ouderen,
planten, dieren en bloemen; het onderhouden van huis
en tuin, het verrichten van reparaties, de uiterlijke verzorging.
- Handelingen die samenhangen met het spel in de meest
ruime zin van het woord. Bijvoorbeeld: activiteiten op
sportgebied, activiteiten op het gebied van de kunsten,
muziek, recreatie, religie en folklore.
De handelingen verwijzen naar zijnswijzen van mensen.
Het produceren, construeren en onderzoeken hangt nauw
samen met allerlei levensnoodzakelijke bezigheden. Huizen
moeten worden gebouwd, voedsel moet worden geproduceerd, kleding moet worden gemaakt, onderzoek moet
worden gedaan naar de verbeteringen van levensomstandigheden.
Het spel is onmisbaar voor de ontplooiing van het individu.
Het spel is het domein van de creativiteit, van de verkenning van wat mogelijk en onmogelijk is, van de uitdrukking
van menselijke emoties en ideeën. De zorg die we aan de
dag leggen verwijst naar de verantwoordelijkheden die we
hebben: de verantwoordelijkheid voor het geestelijke en
lichamelijke welzijn van onszelf en anderen.
De meeste handelingen zijn complex van aard en opgebouwd uit een samengaan van deze vier typen. De bovenstaande handelingen uit het leven van volwassenen zien
we ook bij kinderen, zij het op een andere schaal en binnen
een andere context. De educatief ontwerper kan ze een
plek geven in zijn ontwerp voor een leerlandschap. Hierdoor wordt het leerlandschap aantrekkelijk voor kinderen
en sluit het aan bij hun drang naar actie.

b. Een boeiende context
Een tweede aandachtspunt is de context waarbinnen handelingen worden geplaatst. Wat prikkelt de dadendrang
van kinderen? Wanneer raken ze werkelijk geïnteresseerd
in iets? Wanneer zullen ze zich inspannen om iets te weten
te komen of om bepaalde vaardigheden te leren? Op deze
vragen zal een educatief ontwerper antwoord moeten kunnen geven. Het gaat erom dat hij achterhaalt wat voor kinderen een grote betekenis heeft. Een educatief ontwerper
moet een observator en kenner van kinderen zijn, weten
wat er in hen omgaat, wat hun behoeften zijn, welk spel
ze graag spelen, met welke vrienden ze graag omgaan,
welke boeken ze graag lezen, welke verhalen ze graag
horen. Veel educatief ontwerpers laten zich inspireren door
succesvolle schrijvers van kinderboeken en proberen hun
thema’s te vertalen in leerlandschappen. Ze geven hun ontwerp het karakter van een spannend avontuur, het karakter van geheimzinnigheid, van een echt probleem, van een
(denkbeeldige) reis of van een verzameling.
Veel van de ontwerpen in de serie ‘De kunst van het leerlandschap’ spreken kinderen aan vanwege het realiteitsgehalte. Ze leiden tot iets dat echt is en dat echt behoort
tot het leven van volwassenen. Het kan een echte winkel,
een echte gedichtenbundel, een echte wijkkrant, een echt
chemisch laboratorium, een echte reparatiewerkplaats,
een echte CD, een echt ontwerpbureau voor energiezuinig bouwen en een echte circusvoorstelling zijn waarvoor
mensen uit de buurt worden uitgenodigd. Hierdoor voelen

kinderen zich deelgenoot aan de wereld van de volwassenen en ontlenen hieraan een gevoel van zelfvertrouwen.
De school wordt hierdoor iets dat kinderen naar de wereld
van volwassenen brengt en niet iets dat het karakter draagt
van schoolsheid en kinderachtigheid.

c. Actie en reflectie
Een derde element bij het ontwerpen van leerlandschappen
is de reflectie op het handelen. De nadruk die wij leggen
op het handelingsaspect betekent niet, dat het onderwijs
uitsluitend uit handelingen dient te bestaan.
Kenmerkend voor goed onderwijs is dat er nagedacht
wordt over het handelen, dat ervaringen worden verwoord,
dat er met anderen wordt gecommuniceerd, dat bronnen
worden geraadpleegd ter verrijking van de handeling.
In een goed leerlandschap worden momenten van actie
afgewisseld met momenten van reflectie, communicatie
en studie. Soms kan die overgang bijna geruisloos gebeuren. Het zijn de momenten van de ‘stille pedagogie’ en de
incidentele ‘teaching opportunities’. Soms minder geruisloos: het bespreken van een dilemma, het stilstaan bij een
probleem, het op schrift stellen van een ervaring, het corrigeren van teksten of het wijden van een ‘toevallige’ les
taalbeschouwing aan een beschreven leerervaring. Een
goed educatief ontwerper zal momenten van actie en
reflectie een plek geven in het ontwerp.

Een stappenplan voor de ontwerper
Het werken met leerlandschappen levert een aanvulling op
voor je taakopvatting en uitvoering. Een van de belangrijkste aanvullingen is die van lesgever naar educatief ontwerper. Je richt je aandacht minder op wat je aan kennis
moet overdragen, maar meer op de vraag onder welke
omstandigheden je kinderen kunt stimuleren in hun eigen
leergedrag. Het ontwerpen van stimulerende omstandigheden, het zoeken naar een tot de verbeelding sprekende
prestatie wordt dan een van je hoofdtaken.
De volgende stappen kunnen je daarbij helpen.

Stap 1: met wie ga je samenwerken?
Samenwerken met een collega die ervaring heeft met
dezelfde groep levert meestal meer op dan wanneer je in
de voorbereiding alles alleen uit moet zoeken (laat staan
een team!).

Stap 2: globale keuze van het onderwerp.
Waar komt het onderwerp waaraan je wilt werken vandaan? Denk eens aan de methode, actualiteit, inbreng van
een of meer kinderen dan wel een belangengroep buiten
de school. Waar leidt het thema toe? Een tentoonstelling,
een boekje, een actiegroep van kinderen, een bezoek aan
het mediapark, een bezoek aan ....... Kies voor een overzichtelijke periode. Liever minder thema’s, maar wel diepgravender, dan veel en oppervlakkig. Hoeveel uur gaan we
er in totaal aan besteden? En, welke vakken betrekken we
erbij?

Stap 3: onderzoek het thema op betekenissen.
Welke betekenis heeft het thema voor jou? Welke problemen of uitdagingen heb je zelf ervaren of kun je je voorstellen? Welke betekenissen voor de kinderen van jouw groep
verwacht je? Let op: in deze fase van de themaverkenning
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denken we niet in termen van ‘lesjes’, het thema is nog
zonder beperkingen en vooral zo levensecht mogelijk.

meer af van de mate waarin de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. De kerndoelen zullen daarvan een
onderdeel uitmaken.

Stap 4: wat hebben we al?
Welk aanbod uit bijvoorbeeld de methode sluit aan bij de
verkenning onder stap drie? Doe hetzelfde met andere
bronnen. Denk hierbij ook eens aan de populair wetenschappelijke bladen die in de openbare bibliotheken te vinden zijn. Welke mensen uit de omgeving of via contacten
zouden vanuit hun kennis en kunde kunnen helpen? Heb
je al een zoekmachine voor het internet geprobeerd? Wat
heeft de directe schoolomgeving te bieden?

Om te bepalen of een leerlandschap voldoende rijkdom
bevat, moeten we een vijftal dimensies in de gaten houden. Per dimensie streven we ernaar zo hoog mogelijk te
scoren.

De activiteitendimensie.
Met welke activiteiten zijn de kinderen bezig? Dit vlak
betreft de beschrijving van concrete handelingen. Zijn alle
typen van handelingen aanwezig?

De informatiedimensie.
Stap 5: selecteren en controleren.
Wat je nu hebt aan mogelijkheden vanuit de methode en
de eigen zoekactiviteiten is genoeg of misschien wel veel
te veel. Streep weg wat niet echt zinvol lijkt of eerder al
gedaan is. Of misschien moet je op deelonderwerpen wel
veel intensiever doorzoeken. Controleer wel of er misschien
nog activiteiten aan toegevoegd moeten worden die je per
se wilt laten plaatsvinden.

Welke informatie hangt samen met de genoemde activiteiten? Welke informatie kan door de kinderen worden verworven?

De brede ontwikkelingsdimensie.
Aan welke brede ontwikkelingsdoelen wordt, of kan worden gewerkt? Suggesties hierbij: sociale en emotionele
doelen, bepaalde (onderzoeks)vaardigheden, kunstzinnige
vorming, of zorg voor het milieu.

De zelfontwikkelingdimensie.
Stap 6: activiteitenschema.
Rangschik de mogelijkheden naar activiteiten. Het thema
kent: onderzoekende, producerende, verzorgende, spelende, lees/schrijf, gespreks- en reken/wiskundige activiteiten. Is er voldoende evenwicht? Ben je tevreden over de
verdeling over de verschillende activiteiten?

In welk opzicht groeit de leraar aan het werken met het
leerlandschap?

De kerndoelendimensie.
In welk opzicht sluiten de ontwikkelingseffecten aan bij
de ontwikkelingsbehoeften binnen de samenleving? Oftewel, aan welke kerndoelen is binnen het leerlandschap
gewerkt?

Stap 7: plan je openingszet.
De openingszet is de uitdaging voor de kinderen om aan
het thema te willen gaan werken. Een schilderij dat plots
in de klas op een ezel staat. Een ‘toevallige’ gast in de klas.
Een brief met een probleem of dilemma. Een uitnodiging
om ergens aan mee te doen. Een wedstrijd die uitgeschreven is. Een verzoek van de gemeente. Het kunst- en
cultuurmenu van een plaatselijke organisatie. Of de competitie met een andere school (in binnen- of buitenland) of
groep van de eigen school. De openingszet eindigt meestal
met een vraag, een sleutelvraag voor de kinderen. Hoe zou
dat ........... zijn? Wie zou ons daar .......... meer over kunnen
vertellen? Hoe zouden we dat .......... kunnen uitzoeken?

Stap 8: plan de eerste activiteiten.
Zullen we deelgroepjes samenstellen of starten we klassikaal? Welke instructie zullen we vooraf geven? Welke
onderzoeksactiviteiten voor de kinderen hebben we direct
voorhanden? Welke bronnen zijn direct beschikbaar? Zullen
we eens beginnen met een excursie of toch maar eerst met
een webwandeling? Hoe richten we onze werkruimte in?

Van alle kanten bekeken
Leerlandschappen en prestaties die worden ontworpen,
behoren te passen binnen de zogenaamde kerndoelen van
het basisonderwijs. In deze kerndoelen zijn de verwachtingen van de samenleving ten aanzien van de school verwoord. Er zijn kerndoelen die vakoverschrijdend van aard
zijn en betrekking hebben op de brede ontwikkeling van
kinderen. Bijvoorbeeld het zelfstandig werken, het coöperatief werken en het overwinnen van weerstanden. Andere
kerndoelen zijn meer gebonden aan een vak- of vormingsgebied. De rijkdom van een leerlandschap hangt onder
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De beschrijving van de dimensies leent zich later voor een
reflectie op de leereffecten. Die kan starten vanuit de
vraag: wat hebben we eigenlijk geleerd?

Ten slotte
Bij het ontwerpen van leerlandschappen spelen meer factoren mee dan we hebben beschreven. Ze zijn niet allemaal
in kort bestek hier weer te geven. Wel is het zo dat leraarontwerpers elk hun eigen stijl en veelal ook hun eigen
repertoire hebben. Ontwerpen is een creatieve en deels
persoonlijke aangelegenheid. Leraar-tekenaars zullen voorliefde hebben voor het opnemen van tekenopdrachten binnen hun ontwerpen van leerlandschappen. Wellicht heb je
de ervaring dat tekenen naast een uitdrukking van ideeën
en gevoelens, een geweldig middel is om de omringende
werkelijkheid te observeren en te bestuderen. Als je in je
vrije tijd lange-afstandwandelaar bent, dan zul je graag
op pad gaan om ter plekke de omgeving te verkennen.
En verhalenvertellers zullen de activiteiten van de kinderen
omringen met verhalen over hoe het vroeger was en het er
elders aan toe gaat. Museumliefhebbers zullen vooral putten uit het uitdagende educatieve museumaanbod.
Juist dit persoonlijke element maakt het werk boeiend en
authentiek. Opvoeding wordt dan, om met Prof. Strasser
te spreken, opgevat als het wekken van nieuw leven door
volwassenen die in de omgang met jonge mensen hun
persoonlijke kwaliteiten inzetten.
Informatie
www.educatievestad.nl
Conijn P., Cornelissen F., De Lange Sj. ‘Kinderen & Techniek; Bastec in verleden en toekomst.’ Vereniging Bastec Nederland 1994.

Jenaplan in een
notendop
Na vele jaren redactielid van Mensenkinderen te
zijn geweest geeft Jan Thomas, schoolleider van de
Jenapleinschool in Zwolle, het redactiestokje door
aan Marie Jose van Basten, groepsleider van dezelfde
school. Bij wijze van afscheid en welkom schreven
beiden een recensie over het boek ‘Jenaplan in een
notendop’.
Recensie van een schoolleider
In dit boekje over het Jenaplanonderwijs is een aantal artikelen gebundeld dat de afgelopen jaren in De wereld van het
jonge kind is verschenen.
‘Het Jenaplan is niet in de eerste plaats een ‘systeem’, maar
een inspiratiebron voor een persoonlijke levensvisie’, aldus
Kees Both in zijn inleiding. Vervolgens behandelt hij ‘in een
notendop’ een aantal van de 20 Jenaplan-basisprincipes en
hun mogelijke implicaties voor het dagelijks werken in de
stamgroep.
Volgens Kees Both is dit geen vrijblijvende aangelegenheid,
omdat er in een Jenaplanschool bij voortduring kritisch
wordt nagedacht over ontwikkelingen in samenleving en
cultuur. Zo staan de basisprincipes wat hem betreft bijvoorbeeld op gespannen voet met: ‘landelijk genormeerde toetsen’, een ‘methode voor wereldoriëntatie’, een ‘tweejarige
stamgroep’, met een school zonder zwijgen en stilte en met
een actievoerende school voor het Wereld Natuur Fonds…
Twee artikelen zijn van de hand van Tom de Boer. Hij gaat
in op de betekenis van het spel in de ‘kindercultuur’, aan de
hand van allerlei voorbeelden uit de onderbouw. Hij schetst
een concrete invulling van spel in de stamgroep door middel
van het zogenaamde ‘landschapsspel’. ‘Als je als leerkracht
het spel wilt beïnvloeden, initiëren, verrijken, ontwikkelen,
moet je je niet op het spel zelf storten, maar op de spelcontext’. Hoewel er voor de doorgewinterde Jenaplanner
waarschijnlijk weinig nieuws in dit boekje staat, is er tijdens
het serieus herlezen van de basisprincipes ‘helaas’ geen ontkomen aan: je gaat toch nadenken over het verschil tussen
je ‘Jenaplanprincipes en je eigen Jenaplan-werkelijkheid.’:
waarom doe ik de dingen die ik doe zoals ik ze doe?
Kortom: deze uitgave bevat interessante artikelen voor een
zeer brede doelgroep, zoals op de achterflap al vermeld staat:
voor leerkrachten, pabostudenten, ouders en schoolteams.
Het geeft een inkijkje in de vele kamers die het Jenaplanconcept kent, zoals Kees Both het in zijn inleiding omschrijft.
Met lezenswaardige artikelen over zeer uiteenlopende
onderwerpen: natuuronderwijs, spel, beknopte geschiedenis van het Jenaplan, kenmerken van de stamgroep en de
schoolwoonkamer, stilte in de school, enz.
Tegelijkertijd geeft dit ook de beperking aan van dit boekje.
Met de bundeling van deze artikelen is ‘Jenaplan in een
notendop’ een ‘grabbelton’ geworden, afwisselend overwegend informatief, dan weer meningsvormend, filosofisch of
juist uitgesproken praktisch.
Maar het is wel een ‘rijke grabbelton’ (prachtig geïllustreerd
met foto’s van Joop Luimes) en hoort juist om die reden

zeker thuis in iedere Jenaplanbasisschool. Haal uit dit boekje
wat voor jouw school op dit moment interessant is om te
(her)lezen, (her)lees de basisprincipes en laat je uitdagen
door de prikkelende voorbeelden of lees misschien voor
het eerst het ‘ware verhaal’ achter al die Jenaplan-‘uiterlijkheden’!

Jan Tomas

Recensie van een groepsleider
‘Jenaplan in een notendop’ is, aldus het voorwoord, bedoeld
als een eerste oriëntatie voor serieuze belangstellenden in
opleidingen, voor teamleden en schoolleiding, voor ouders
die zich wat meer in het concept willen verdiepen, binnen,
maar vooral buiten de kring van Jenaplanscholen.
Ik werd door het boek uitgedaagd om eens kritisch te kijken naar mijn eigen praktijk als groepsleider: waarom doe
ik de dingen die ik doe op deze manier? Het hoofdstuk
‘Uniek en authentiek’ riep bij mij de vraag op: uitgaan van
de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, dat doe
ik toch? Toch merk ik dat ik vaak van ouders de vraag krijg:
hoe staat mijn kind er gemiddeld voor? Is mijn kind wel op
niveau of loopt het achter? Dit hoofdstuk geeft hier een
mooi antwoord op: elke Jenaplanschool wil het beste uit
ieder kind halen, maar de individuele ontwikkeling niet beof veroordelen in termen van achterstand. Hoe gaan wij hier
als school mee om, gaan wij uit van verschillen of gaan wij
juist om met verschillen? Wat doen wij met ons kindvolgsysteem en bieden we genoeg mogelijkheden kinderen zo
goed mogelijk stimuleren?
Ook werd ik uitgedaagd eens na te denken over onze thema’s voor wereldoriëntatie: welke onderwerpen hebben we
in de planning en zijn ze uitdagend genoeg? Zou ik meer
ruimte willen bieden aan kinderen om eigen thema’s te kiezen, kunnen ze genoeg op onderzoek uitgaan? Zouden we
dit kunnen inpassen in onze jaarplanning, of zijn het de eigen
projecten die hier al genoeg mogelijkheden bieden? Stimuleer ik de kinderen genoeg in hun eigen belangstelling?
Het hoofdstuk ‘Natuur als centraal gegeven’ borduurde
hierop voort:
Haal ik genoeg uit onze schoolomgeving? Wat kunnen we
met ons plein, de buurt en straks als onze nieuwe school
wordt gebouwd? Voor mij redenen om met nieuwe ogen
naar de school)omgeving te kijken. Het hoofdstuk ‘Een
school van zwijgen en stilte’ maakte me ervan bewust welke
gebaren ik eigenlijk allemaal gebruik in mijn groep. Ik ben
eens gaan letten op mijn eigen gebaren naar de kinderen en
de gebaren die de kinderen onderling hanteren. Wat zijn het
er veel en wat leuk om te ontdekken hoe waardevol deze
zijn. Ook ging ik letten op de afwisseling van stilte en geluid,
en wat voor stiltes er zijn in mijn groep. Het hoofdstuk Naar
een leeromgeving’ riep bij mij ook allerlei vragen op: hoe
kunnen we onze gezamenlijke ruimtes benutten? En hoe
gaat het straks met de inrichting van het lokaal: gaan we
dat zelf doen of betrekken we de kinderen hier intensief bij?
Gaat elk lokaal een eigen karakter krijgen of streven we naar
een eenheid in de school?
Kortom: dit boek zette mij aan tot kritisch nadenken en
reflecteren op mijn eigen handelen als groepsleider.

Marie-José van Basten
K. Both en T. de Boer; Jenaplan in een notendop, Bekadidact
Baarn, 2005 (ook te bestellen via de website www.jenaplan.nl)
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TERUGBLIKKEN OM

‘In deze appel zit een leerstofpakket voor een heel jaar.’

Op woensdag 18 januari was het afscheid van Kees
Both als studiesecretaris van de Nederlandse Jenaplan
Vereniging en als hoofdredacteur van Mensenkinderen.
Velen kwamen hem de hand schudden, zijn laatste
lezing ‘Terugblikken om vooruit te zien’ en de
toespraken van allerlei genodigden te horen. Een
impressie in woord en beeld van deze middag.

Ook Hartmut Draeger uit Berlijn
kwam afscheid nemen.

‘We nemen afscheid van Kees in zijn beide functies, maar
we zijn nog niet van hem af. Vorige maand hebben we
afgesproken dat hij als senior-adviseur bij de Vereniging
betrokken zal blijven.’

Uit het verhaal van Freek Velthausz over het
privé-leven van Peter Petersen: ‘Hoe was Petersen
thuis als vader voor zijn kinderen?’

De vele toespraken werden onderbroken
door bijdragen van het Arnhems Interscolair Ensemble (een orkest dat overigens geleid wordt door de leden zelf)
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Joop Luimes en Felix Meijer

VOORUIT TE ZIEN

Ik wil de NJPV een motto meegeven van de zo met
Jenaplan verwante pedagoog Hartmut von Hentig:
‘Denk radicaal, ga naar de wortels, maar handel
behoedzaam.’
‘Kees was het vleesgeworden netwerk. Zowel nationaal als internationaal heeft hij vele contacten. Naast
de velen die al in het honderdste nummer over zijn
bijdrage aan het Jenaplan schreven wilden ook enkele
prominenten via Ad afscheid nemen:

Balkenende: ‘Geen misverstand, Kees
Both is uniek, nogmaals geen misverstand,
want we hebben er maar één; we zijn
hem veel respect verschuldigd; het kabinet
heeft zich dan ook voorgenomen om Kees
in het kader van de komende vredesmissie
naar Afghanistan te sturen als onderwijsadviseur.

Koningin Beatrix: ‘Wat zou ik vandaag graag bij u
in Arnhem zijn geweest, maar ik moet vanmiddag
op mijn landgoed én mijn jongste kleinkind passen.
De heer Both is net zoals ik onvervangbaar. Ik zal er
daarom op toe zien dat hij - anders dan het voornemen van het kabinet luidt - niet naar Afghanistan
wordt gestuurd, hoe heilzaam dat ook zou zijn.’

Paus Benedictus XVI: ‘Ik voel me zeer met de heer Both verwant. Ik en
hij vinden dat we de natuur haar gang moeten laten gaan. Ik begreep
dat hij veel missiewerk heeft verricht, ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk. Of hij te zijner tijd voor een heiligverklaring in aanmerking zal
komen valt nog te bezien, hoewel ik het geheel van zijn werk zeker als
een wonder zou willen aanmerken.’
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‘De generatie die Suus heeft
gekend gaat of is al met pensioen.’

‘Op 10 februari 1971 sprak ik voor het eerst
met Suus Freudenthal. Ik belde het hele land
rond om meer te weten te komen over ontdekkend leren. Op een gegeven moment was
ik de enige die alles wist.’
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Met een gevoel van grote dankbaarheid kijk ik
terug op de viering van mijn afscheid van de
NJPV op 18 januari. Allereerst: fantastisch dat
er zoveel mensen waren, uit alle hoeken van
het land. En de grote waardering die uit alles
bleek: de toespraken, de (veel te korte) gesprekjes met mensen die me de hand
kwamen drukken, de cadeaus en geschreven kaarten daarbij, het prachtige nummer
van Mensenkinderen dat me overhandigd werd, de zorg waarmee het geheel
georganiseerd was. Als ergens het woord ‘verbondenheid’ van toepassing is, dan
was dat hier.
Aan het slot van mijn lezing heb ik aangegeven dat ik me een bevoorrecht mens
voel, in het algemeen dat ik altijd betaald werk heb mogen doen op terreinen waar
ik veel van mezelf kwijt kon en verder ontwikkelen kon. Maar ook over dingen die
met waarden verbonden zijn die
in mijn eigen leven centraal staan:
rechtvaardigheid, vrede, heelheid,
inclusief denken.
De verbondenheid met het
Jenaplanonderwijs blijft, zij het
op een andere manier, bestaan.
De herinnering aan de afscheidsviering zal daarbij voor mij een
belangrijke plaats innemen. Allen
die een bijdrage leverden aan
mijn afscheid, welke dan ook,
heel erg bedankt.
Kees Both
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Een sprookje dat
werkelijkheid wordt
Sinds 1 november ben ik aangesteld als studieleider van
de NJPV. Ik mag na Eelke en Kees het stokje overnemen. Ik
heb de eer Kees Both op te volgen. Kees Both! Een haast
onmogelijke taak, wanneer je je realiseert wat Kees heeft
betekend en nu nog steeds betekent voor de Nederlandse
Jenaplan Vereniging. Ik hoef alleen maar het fantastische
boek ‘Jenaplan op weg naar de 21ste eeuw’, dat sinds de
nieuwste herduk ‘Jenaplan 21’ heet, te noemen! Een fundament voor iedere Jenaplanner.

Studieleider en geen studiesecretaris
Ik wil ook hier uitspreken, zoals ik dat eerder voor de sollicitatie-com-mis-sie heb gedaan, dat ik niet op de vorm van
studiesecretaris, zoals Kees die invulde, gesolliciteerd heb,
maar naar de functie van studiesecretaris: Ik wil wèl studiesecretaris worden, maar niet zoals Kees deze functie uitoefende. Ik kan niet wat Kees kan. Maar ik kan weer andere
dingen. Om dit te benadrukken wil ik graag als studieleider
te werk gaan. Ik ben aangesteld als studiesecretaris, maar
de naam studieleider vind ik beter bij mij passen. Ook past
het beter in het rijtje: stamgroepleider, schoolleider, studieleider. Ik zal me met hart en ziel inzetten om de Jenaplanuitgangspunten te vertalen naar de onderwijspraktijk.
Of, zoals Kees dat zegt: ‘Ik voel me net een transformatorhuisje’. Ik heb een kans van jullie gekregen en ik grijp hem
met beide handen aan. Het is alsof een sprookje werkelijkheid wordt. Ik wil me daarom ook voorstellen aan de hand
van drie sprookjes.

Procrustes
Herinnert u zich de legende van Procrustes, de bandiet uit
het oude Griekenland? Voor hij werd overwonnen door
Theseus bond hij zijn slachtoffers vast op een ijzeren bed,
om ze in te korten door hun voeten af te snijden, of langer
te maken door hun benen uit te rekken. Het eerste basisprincipe geeft weer wat er mis is met Procrustss: ‘Elk mens
is uniek, zo is maar een’. Wie dacht dat hij allang dood en
begraven was, komt bedrogen uit. Procrustes leeft! Kinderen worden gerekt van een ‘E-bed’ totdat ze in een ‘A-bed
passen. Ik ben op m’n hoede voor Procrustes. Ik probeer
mensen heel te laten, probeer zoveel mogelijk uit te gaan
van ‘het eerste basisprincipe: Ieder mens heeft een onvervang-bare waarde. Ik ben er op gespitst geen grijze muizen
te maken van de kinderen in de stamgroep. Ik doe mijn
best er voor te zorgen dat ieder talent wordt gebruikt en
dat talenten van kinderen ook de kans krijgen om uit te
groeien. Zonder talenten ben je immers nergens in je stamgroep. Uitgaan van, in plaats van omgaan, met verschillen.
Want zonder verschillen werkt een stamgroep niet.

Nieuwe kleren van de keizer
Het verhaal van Andersen is bekend. Een paar oplichters
bieden een keizer aan om tegen een rijkelijke beloning
voor hem kleren te maken die wondermooi zijn, maar niet
gezien kunnen worden door domme mensen. Omdat niemand aan ‘s keizers hof voor dom wil doorgaan, beweren

hovelingen, ministers en uiteindelijk de keizer zelf, dat ze
de kleren prachtig vinden en als de kleren af zijn gaat de
keizer met zijn fictieve kleren op straat paraderen, waar hij
wordt toegejuicht door een menigte die alleen maar een
naakte keizer ziet. Het verhaal eindigt met de opmerking
van de kleine jongen dat de keizer geen kleren aan heeft.
Het volk neemt dit over en de keizer vermoedt nattigheid,
maar loopt schijnbaar onverstoorbaar door.
‘Laat ik dat maar niet vragen, heb je dat ook wel eens?‘’Ik
schaam me omdat ik vermoed dat het een domme vraag
is’. Vervolgens stel je hem niet. Maar het is wel een cruciale
vraag voor je ontwikkeling, voor het snappen van wat er
besproken wordt. Vervolgens doe je net of je het wel weet,
in de hoop dat er in de loop van het verhaal duidelijkheid
ontstaat. Kennelijk kun je je niet permitteren de vraag te
stellen. Je wilt niet voor dom doorgaan…
Ik maak gebruik van mijn intuïtie en mijn gezonde verstand.
Ik probeer positief kritisch te zijn. Ik zal me dan ook inzetten om alle kritische geluiden die bij mij binnenkomen een
plek te geven. Kritisch is niet voor niets één van de kwaliteitscriteria van goed Jenaplan-onderwijs.

Beauty and the beast
Ook dit verhaal is algemeen bekend: een mooi meisje
wordt gevangen genomen door een monster in een betoverd kasteel. Het monster is eigenlijk een prins, die zodanig de smeerlap uithing toen hij nog mooi en jong was,
dat hij nu als verre neef van Chewbacca uit ‘Star Wars’
door het leven moet gaan tot hij iemand zo gek krijgt van
hem te houden. Het meisje wordt verliefd op het monster,
het monster wordt opnieuw een knappe jongeman en ze
leven nog lang en gelukkig. Het is mogelijk om na een paar
seconden iemand neer te zetten. Het beeld dat de ander bij
je achterlaat is bepalend voor hoe je hem ziet. Ik wil kijken
naar wat mensen doen en zeggen in plaats van wie ze zijn.
Ik wil energie steken in het op zoek gaan naar wat er achter de buitenkant zit. En ook vertrouwen te hebben in de
ander. Zonder vertrouwen en hoop lukt het niet.
Take a way the faith and the will will follow
Take away the hope, goodbye tomorrow
Chill Factor, Chrissie Hynde, The Pretenders

Koers
De drie sprookjes geven mij een houvast in het dagelijkse
(Jenaplan)leven. Ze zijn voor mij als een spiegel. Vooral in

MENSEN-KINDEREN 101
MAART 2006

29

moeilijke situaties geven ze me houvast. Het zou me niet
verbazen wanneer mensen in mijn omgeving mij herkennen aan deze drie verhalen; en evenmin als (nu nog) onbekenden me leren kennen door deze drie sprookjes.
Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan goed Jenaplanonderwijs. Ik wil veel energie steken in het brengen
van nog meer relatie tussen de uitgangspunten van het
Jenaplanonderwijs en concreet onderwijsgedrag. Ik wil de
kinderen bereiken, via de stamgroepleiders. Zij moeten uiteindelijk profiteren van een studieleider. Dat betekent dat
ik nog meer energie wil steken in het praktisch maken van
Jenaplan. Hoe doe je dat nu in je stamgroep? Hoe pak je
dat aan? Wat moet je vooral wel en niet doen. Natuurlijk moet je daarbij wel oppassen dat je het werk van een
stam-groep-leider niet reduceert tot het uitvoeren van
(Jenaplan)vaardigheden. Lesgeven is geen trucje. Werken
in een jenaplanschool doe je vanuit je hart!
Het boek “Dat’s andere Taal”, dat tot stand is gekomen
door samenwerking van de NJPV en de Freinetbeweging,
vind ik een mooi voorbeeld van een vertaalslag van uitgangspunten naar onderwijspraktijk. Ik ben dan ook trots

dat ik een bijdrage heb geleverd aan het schrijven van dit
boek. Die samenwerking heeft een interessant product
opgeleverd en wat mij betreft volgen er meer. Er wordt
momenteel al aan een opleiding voor taalcoördinator (De
Taalgids) gewerkt en daarna is het misschien wel tijd voor
rekenen: ‘Dat’s pas rekenen’.
Ik denk dat we zowel achterom als naar voren moeten
kijken (Janus!). Het werk van Petersen zelf is een enorme
inspiratiebron om het Jenaplan van vandaag de dag vorm
te geven. Het gaat immers om Jenaplan in de 21ste eeuw!

Freek Velthausz
Freek Velthausz heeft na het VWO en z’n opleiding tot onderwijzer op Pedagogische Academie Groen van Prinsterer te Doetinchem, Onderwijskunde en Algemene Pedagogiek gestudeerd
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is drie jaar midden-bouw-stam-groep-leider geweest en 8 jaar directeur op Jenaplanschool
Radar te Groningen. Heeft zeven jaar gewerkt op Pabo De Eekhorst te Assen en is nu schoolbegeleider bij het JAS (Jenaplan
Advies en Scholing). En is natuurlijk sinds 1 november 2005
studieleider van de NJPV.

Mensenkinderen op weg
naar de 200
Sinds 1 november ben ik de opvolger van Kees Both als
hoofd- en eindredacteur van Mensenkinderen. Een functie
voor een dag per week, naast mijn werk voor het Landelijk
Bureau Vernieuwend Onderwijs (LBVO).
In 1986 vroeg Ad Boes me om redacteur te worden, omdat
hij zich aangesproken voelde door mijn schrijfstijl die hij
kende van mijn werkstukken die ik voor de Jenaplanopleiding maakte. Een deel van mijn logboek werd in het eerste
nummer van de tweede jaargang gepubliceerd. In de jaren
erna zouden nog vele artikelen volgen. Tot 2002 ben ik
met veel plezier actief geweest in de redactie en na een
kleine onderbreking nu dus terug als hoofdredacteur.
Na een korte inwerkperiode, waarin ik mocht mee kijken
over de schouder van Kees, werd deze afgesloten met het
kleurrijke, honderdste nummer als afscheid van Kees als
hoofdredacteur. Ik zou willen dat Mensenkinderen altijd in
deze vormgeving blijft verschijnen. Helaas is dat financieel
(nog) niet mogelijk.
In Kees’ afscheidsrede zei hij in navolging van Petersen
over zijn opvolging door Freek en mij: ‘Wie mij het meest
navolgt, volgt mij het minst na. Jullie moeten het op jullie
manier doen, zoals ik het op de mijne deed.’
Ik ben het daar helemaal mee eens. Het is daarom logisch
dat Mensenkinderen in de komende tijd zal veranderen.
Het is mijn bedoeling om samen met de redactie en de
lezers een blad te maken dat zich richt op alle leden van de
Nederlandse Jenaplan Vereniging. Het blad wordt dan niet
alleen voor, maar ook meer van de leden. Mensenkinderen
wordt dus niet van Felix Meijer of van de redactie, maar van
de mensen die zich betrokken voelen bij het Jenaplanonderwijs. In de keuze van de onderwerpen en artikelen wil ik
er voor zorgen dat er een grote diversiteit komt, gericht op
de verschillende lezers, zoals groepsleiders, schoolleiders,
studenten, ouders, bestuurders en opleiders. Het blad

30

MENSEN-KINDEREN 101
MAART 2006

moet iedereen wat te bieden hebben, zowel praktisch als
theoretisch. De samenstelling van de redactie moet hiervan een weerspiegeling zijn, zoals te zien is aan de oproep
ter versterking van de redactie, elders in dit nummer.
Om hier vorm aan te geven wil ik iedereen uitnodigen om
een bijdrage te leveren aan de inhoud van het blad. De
rubriek ‘JE-NA aan ’t hart’ is hier een eerste aanzet toe.
Met dezelfde bedoeling wil ik een aantal rubrieken starten
waarin voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd worden.
Mensenkinderen wordt geen Praxis, maar wil mensen in de
praktijk wel op ideeën brengen die ze bij hun eigen werk
kunnen toepassen met daarbij de theoretische onderbouwing. Hierbij hoort ook aandacht voor de rol van ouders
in een Jenaplanschool. Voor hen moet het ook de moeite
waard worden om het blad te lezen. Ik ben daarom blij
dat een ouder met ingang van de volgende jaargang een
column gaat verzorgen. Nog niet voldoende, maar een

goed begin. Over de vormgeving van het blad heb ik allerlei
ideeën, zoals het meer gebruikmaken van foto’s, illustraties en cartoons, die aanvullend zijn bij de tekst, maar ook
een eigen verhaal vertellen. Het honderdste nummer heeft
laten zien dat meerkleurendruk het blad veel aantrekkelijker maakt. In de komende tijd wil ik onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om dit te realiseren. Ik zie het als
uitdaging om samen met de redactie en vormgevers Mensenkinderen zo aantrekkelijk te maken, zowel qua inhoud
als vormgeving, dat Jenaplanners het als hun lijfblad beschouwen, zich in het blad herkennen en door de inhoud
aangezet worden tot nadenken en doen. Samenwerking
en contact met de lezers is daarbij voor mij en het blad

aan ‘t hart
De rubriek Je-na aan ’t hart is een podium voor
lezers. De redactie wil lezers gelegenheid geven
om te reageren op artikelen die in Mensenkinderen
staan of op de actualiteit. Dit is tevens de plek voor
aankondigingen, vragen en mededelingen.
Aankondiging conferentie wereldoriëntatie
Verbazingwekkende veranderingen
Op veel scholen bestaat de wens om wereldoriëntatie een
centrale plaats te geven binnen het onderwijs. Maar…er zijn
zoveel andere vakgebieden die aan bod moeten, waardoor
er haast geen tijd meer over blijft voor de dingen die we zo
belangrijk vinden. Dit lijkt wel de omgekeerde wereld! Ook
de verantwoordingsplicht levert veel druk op. Het lijkt of we
steeds verder af komen te staan van hetgeen we eigenlijk
willen.
Daarom organiseert de NJPV op 26 april in het Theo Thijssen
Instituut in Utrecht de conferentie Verbazingwekkende
veranderingen. Hier laten mensen vanuit verschillende ond
erwijsvernieuwingsbewegingen zien hoe zij dit probleem in
hun praktijk hanteren. Verwonder jezelf!
Meer informatie en inschrijvingen:
jenaplanbureau@planet.nl, 0575-570259

Een nieuwe Jenaplanopleiding
Instituut Theo Thijssen, de lerarenopleiding primair onderwijs van Hogeschool Utrecht, heeft sinds oktober 2005
naast de Dalton- en Montessori-varianten ook de Jenaplanvariant in haar aanbod. Op 26 oktober was de officiële
start: In een sfeervol ingericht lokaal staat een rij met intrigerende doosjes die door de studenten zijn gemaakt
met als stralend middelpunt: een grote plant. De doosjes
blijken door studenten gemaakt te zijn om een metafoor
van de ideale pedagogische relatie uit te beelden. De
Jenaplant, op het eerste gezicht lijkt het een ficus heeft vier
stammen: voor gesprek, werk, spel en viering. Ze nodigt
de aanwezigen uit om met de klei die op de tafels staat
een mensje te kleien en ze in de boom te hangen. De overweldigende indruk en het enthousiasme van de studenten,
docenten, genodigden en coördinator belooft veel succes
voor de toekomst.

essentieel. Ik nodig u daarom uit om uw bijdrage, ideeën,
wensen, reacties en opmerkingen aan de redactie te mailen: mensenkinderen@hetnet.nl
Felix Meijer
Felix heeft na het Gymnasium en zijn opleiding tot onderwijzer aan de
Pedagogische Academie Ludgerus te Hilversum Nederlands gestudeerd
te Utrecht. Hij is twaalf jaar midden- en bovenbouw--stam-groep-leider
te Hilversum en twaalf jaar directeur van Jenaplanscholen te Soest,
Loosdrecht en Hilversum geweest. Schrijft sinds 1970 recensies over
kinderboeken. Volgde een Management-, Supervisie- en coachingsopleiding. Is sinds 1998 onderwijskundig adviseur bij het LBVO (Landelijk
Bureau Vernieuwend Onderwijs).

Rol van de inspectie
Eind januari bepleitte Jaap Dronkers, hoogleraar sociale
ongelijkheid aan het Europees Universitair Instituut, in de
serie De sociale agenda in de Volkskrant dat scholen alleen
beoordeeld moeten worden op de leerprestaties van leerlingen: ‘De beoordeling door de Onderwijsinspectie van
onderwijsmiddelen en –vormen moet worden gestaakt. De
inspectie moet zich beperken tot resultaatgerichte kwaliteitsbewaking. Een school die onder de maat presteert moet
geen ‘verbetertraject’ krijgen, maar moet onmiddellijk door
de Onderwijsinspectie gesloten en failliet verklaard worden.
In een dergelijk geval worden de onderwijzers werkloos.
Dat is hard, maar nodig. Want het zijn de leerlingen die
het slachtoffer worden van slechte scholen en leerkrachten,
en zij kunnen hun schooltijd niet overdoen in een ‘verbetertraject’. De Onderwijsraad heeft begin februari aan de
Minister geadviseerd dat de Onderwijsinspectie scholen die
niet goed presteren boetes moet kunnen opleggen. Met
het advies kan volgens Van der Hoeven een leegte worden
opgevuld in de maatregelen tegen slecht onderwijs. ‘Want
welbeschouwd zit er nu niets tussen een goed gesprek en
het dreigen met sluiten.’ Hoe kijkt u aan tegen de rol van
de Onderwijsinspectie? We zijn benieuwd naar uw mening.
Graag uw reactie voor 1 april mailen t.a.v de rubriek JE-NA
aan ’t hart, mensenkinderen@hetnet.nl.

De redactie van Mensenkinderen zoekt …

EEN NIEUW REDACTIELID
Ben je school- of groepsleider?
Wil je
• meedenken over de thema’s en artikelen
• mogelijke auteurs zoeken, vragen en
begeleiden
• artikelen beoordelen en redigeren
• meedenken over de vormgeving
• vijf keer per jaar de redactievergadering
bijwonen?
Zie je het als uitdaging om Mensenkinderen
aantrekkelijk te maken voor alle Jenaplanners?
Neem dan contact op met Felix Meijer,
035-6280242, mensenkinderen@hetnet.nl
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TOM
WAT HOORT IK?

Baby Joris is in zijn wieg gelegd en nu liggen Pepijn en
zijn moeder even te rusten op het grote bed. Dat doen
ze wel vaker.
Ze kijken naar het plafond.
Ze evalueren het gebeuren op de peuterspeelzaal.
Ze kletsen wat.
Ze bespreken wat komen gaat.
Ze zingen een liedje.
Ze mediteren.
Ze bedenken een verhaaltje.
Ze knappen een uiltje
Of ze stoeien een beetje.
Ze luisteren naar geluiden van buiten of van binnen het
huis. Er is altijd wel wat te horen, je hoeft maar even te
wachten en er dient zich een geluid aan. En ze weten
overal wel commentaar op te leveren. Zij wel. Maar ja,
zij hebben ook al heel vaak geoefend.
Als Pepijn iets interessants hoort, bijvoorbeeld een harde
boem, dan zegt hij:
- Wat hoort ik?
Het hangt nu van het antwoord van moeder af in welk
genre ze belanden.
- Een olifant op het dak!
- Hè?!! Een fant?
- Ja, hij bouwt een nest…….
Pepijn weet nu dat er veel kan en draagt zijn steentje
bij:
- Een fant met vleugels, hè mamma…?
- Ja hoor, een vleugelfant…
Vandaag is er een bijzonder geluid. Ze liggen nog maar
net en hebben de stilte over zich heen geroepen. Dan
borrelt het in moeders buik alsof er een gootsteen leeg-

loopt. Pepijn spits de oren.
- Wat hoort ik?
- Da’s in mamma’s buik…
- Wat is daarin?
- Allemaal gerotzooi……
Binnenin komt nu een pot koffie klaar.
Pepijn legt zijn hand op de buik van zijn moeder. Zoals
hij vroeger ook wel deed.
- Eerst was Joris in je buik hè mamma…?
- Ja….
- En Pepijn ook hè?
- Ja hoor, Pepijn ook.
Even is het stil. Ze denken beide aan die mythische tijd
van voor het begin. In de buik begint een betonmolen
te draaien. Pepijn begrijpt dat het nu menens wordt. Hij
trekt de lijn nog even door:
- En pappa…
- Hè?!
Maar ze corrigeert niet. Ze luistert naar het vervolg.
- En Sis…
Sis is de goudvis.
- En Snor…
Nog met zijn hand op haar buik bouwt Pepijn verder
aan zijn schepping. Zijn hele wereld in de buik van zijn
moeder. Tot en met Sinterklaas en de trein naar Utrecht.
Terwijl hij maar doorgaat dommelt moeder in…
Plotseling merkt ze dat het stil is naast haar.
Is Pepijn in slaap gevallen? Ze kijkt.
Maar hij kijkt terug en zegt:
- En jij mamma, waar was jij?
- Ik? Ik was er ook, hoor. We waren er allemaal…
Dan lacht hij opgelucht en vat samen:
- Gezellig!

