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Felix Meijer

Hoe breed moet uw school zijn? 
Op het moment, dat ik dit schrijf, zijn de lijsttrekkers van 
alle politieke partijen aan het warmlopen voor de echte 
verkiezingsstrijd. Ze treden tot nu toe alleen nog op in 
spelletjes en praatprogramma’s om zichzelf zo goed en 
veel mogelijk te profileren. Het lijkt steeds belangrijker te 
worden op wie in plaats van op welk partijprogramma er 
gestemd kan worden. 
Terwijl u dit leest, kent u de uitslag van de verkiezingen al. Ik 
ben erg benieuwd welke beloftes die in deze verkiezingstijd 
zijn gedaan werkelijk waar gemaakt worden. En ook welke 
voornemens niet gerealiseerd zullen worden. Zo las ik in de 
algemene beschouwingen van Prinsjesdag 2006 dat minister 
Van der Hoeven zich heeft voorgenomen om 29 miljard euro 
aan het onderwijs uit te geven. Dat betekent dat zij van plan 
is om 200 miljoen minder uit te geven dan vorig jaar. Een 
verrassend en niet te begrijpen voorstel, daar in de afgelopen 
maanden ook bekend werd dat de overheid in 1975 6,9 pro-
cent van het bruto binnenlands product aan het onderwijs 
besteedde, terwijl dat nu nog maar 5,2 procent is. Wanneer 
het investeringsniveau nog op die 6,9 procent zou liggen, 
zou de onderwijsbegroting op dit moment er structureel 
ieder jaar ongeveer acht miljard bij moeten krijgen. Veel meer 
dan in welk verkiezingsprogramma dan ook wordt beloofd. 
En dat in een tijd dat ons steeds voorgespiegeld wordt dat 
het in Nederland weer de goede kant op gaat.
De financiering van het onderwijs lijkt omgekeerd evenredig 
te zijn met de taken die scholen op hun bordje krijgen en 
nemen. Jenaplanonderwijs is, net als de andere scholen uit 
de traditionele vernieuwingsrichtingen, pedagogisch onder-
wijs. Zij doen er alles aan om tegemoet te komen aan het 
welbevinden en de totale ontwikkeling van kinderen. De 
vraag is echter hoever ze daarin kunnen en moeten gaan. 
We kennen natuurlijk uit het verleden, de schoolmelk, de 
diverse tijdschriften en boeken die via de school besteld kun-
nen worden, met als idee dat dat aan onze kinderen ten 
goede komt. Ook wanneer er geconstateerd wordt dat steeds 
meer kinderen al op jonge leeftijd te zwaar zijn, wordt er 
direct een beroep op het onderwijs gedaan: scholen moeten 
aandacht besteden aan gezonde voeding, al of niet onder lei-

ding van Pierre (Wervel)Wind. Sommige scholen gaan zelfs 
over tot het verbieden van snoep op school, bedenken regels 
voor het overblijflunchpakket, maken het mogelijk om via het 
bedrijf Lunch4kids een verantwoord lunchpakket of bij een 
cateringsbedrijf een warme maaltijd voor tussen de middag 
te bestellen. En dat iedere school er iets mee moet, is al door  
het ministerie besloten, waardoor besturen sinds 1 augustus 
verantwoordelijk zijn voor het overblijven. En vanaf augustus 
2007 ook voor de voor- en naschoolse opvang. Zo zijn er nu 
ook al scholen die het als hun taak zien om ’s morgens te con-
troleren of kinderen thuis ontbeten hebben. Zo niet, dan wor-
den ze naar huis gestuurd om alsnog te ontbijten. En dat alles 
in het kader van bewustwording van gezonde eetgewoontes 
van ouders en kinderen. Hoe breed moet uw school zijn?
Ook het lespakket wordt zo vlak voor de verkiezingen steeds 
uitgebreider, als het aan ministeries en andere buitenstaan-
ders ligt: zij vragen aandacht voor respect, actief burgerschap 
en sociale integratie.
Na de grote fusiegolf tussen scholen is nu de volgende golf 
begonnen: de samenwerking tussen allerlei instanties die zich 
om kinderen bekommeren. Zo ontstaan er rond scholen cen-
tra, waarin bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, kinderopvang, 
gezondheidscentrum of consultatiebureau opgenomen zijn. 
Voor kinderen een vertrouwde en veilige plek, waar ze een 
groot deel van de dag kunnen verblijven. Wil het echter geen 
bedrijfsverzamelgebouw zijn, dan vraagt dat veel overleg tus-
sen alle participanten, ook van de school. Hoe breed moet 
uw school zijn?
Sinds de invoering van Weer Samen Naar School zijn groeps-
leiders steeds deskundiger geworden in het opvangen van 
kinderen; zelfs zo deskundig dat de minister heeft besloten 
dat scholen in 2010 verplicht worden om voor ieder kind pas-
send onderwijs te verzorgen. Ook in het taalgebruik op scho-
len is te horen dat groepsleiders vaardig zijn om verschillen 
tussen kinderen zien; in korte tijd is een groot aantal nieuwe 
woorden tot het onderwijsjargon gaan horen, zoals rugzak-, 
zorg- en risicokinderen. En wanneer het over leerstof gaat: 
compacting en verrijking. 
Een goede ontwikkeling, waarbij ik me soms wel eens afvraag 
of scholen niet te veel doorschieten in het aanbieden van pas-
send onderwijs. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, zal 
het onderwijs binnen tien jaar volledig geïndividualiseerd zijn 
en ieder kind zijn eigen handelingsplan hebben. Hoever moet 
de zorg voor individuele kinderen gaan, als een van de Jena-
planuitgangspunten is dat kinderen van en met elkaar leren? 
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Daarnaast lijkt het me juist voor Jenaplanscholen goed om 
waakzaam te zijn dat het verzorgen van het ‘gras’ niet door-
schiet in het eraan trekken. Ten slotte wil ik de politici wijzen 
op het brede aanbod van de scholen, waarbij zij steeds meer 
zorg delen en samenwerken met ouders, specialisten en 
instanties, al dan niet in het verband van een brede school. 
Wordt het niet tijd dat scholen gefinancierd worden door 
een minister van Jeugdzaken van het brede Ministerie van 
OC&W en Volksgezondheid, zodat deze brede zorg mogelijk 
en financieel haalbaar wordt? Ik kijk met belangstelling uit 
naar de vorming van een nieuw kabinet.

In dit nummer vindt u een aantal artikelen vanuit verschil-
lende gezichtspunten over de brede school om u een beeld 
te geven hoe breed een school kan zijn door bijvoorbeeld 
samen te werken met een school voor Voorgezet Onderwijs, 
met peuterspeelzaal en kinderopvang, met een architect en 
door het vormen van een niveaugroep voor hoogbegaafden. 
Hoe breed moet uw school zijn en waar liggen uw grenzen? 
Daarnaast treft u, net als in het septembernummer, artikelen 
over Verhalend ontwerpen, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en de Cito-toets aan. We hopen dat u dit nummer met veel 
plezier zult lezen. 

SabbatIcal
Minstens zesduizend keer heb ik hetzelfde weggetje gefietst van huis naar school en terug. Ik woon al 
twintig jaar in hetzelfde huis en werk al twintig jaar op dezelfde school. Ruim dertig jaar leef ik met dezelfde 
vrouw. Zegt dat misschien iets over mij?
‘Theo, jij kiest overduidelijk voor de ‘verdieping’ in je werk’, zeg ik vervolgens tegen mijzelf.
Mijn advies aan alle collega’s is dan ook: gewoon lekker door blijven werken, leuk samenwerken met je 
collega’s en prachtige projecten draaien met de kinderen. Kijk nu eens naar die drie groepsleiders die inmid-
dels de vijftig zijn gepasseerd en hier al twintig jaar werken. Zij zijn de pedagogische steunpilaren van 
onze school, ze denken niet aan weggaan of stoppen en genieten nog elke dag van het werken met de 
 kinderen. 
Zij behoren echter tot een uitstervend ras. Want wie blijft tegenwoordig nog zo lang plakken bij dezelfde 
werkgever? Na een jaar of vijf is het tijd voor verandering! 
Bij een team van meer dan twintig mensen kan dat nog wel eens ongunstig uitpakken. Zo kregen afgelo-
pen schooljaar drie collega’s een andere baan, drie collega’s raakten zwanger en een collega werd over-
spannen. 
Ogenschijnlijk ben ik op het moment dat mij dergelijke mededelingen worden gedaan de rust zelve en 
natuurlijk ben ik een en al begrip. En ik BEN ook een en al begrip! Vrouwen mogen van mij zwanger raken 
wanneer ze dat willen. En als je wilt solliciteren: gewoon doen! 
Al deze wisselingen kunnen echter wel enige instabiliteit in de school teweegbrengen, zo bleek ook dit 
jaar. Zoals onrust bij de kinderen, extra werk voor de achtergebleven groepsleiders en wennen aan nieuwe 
collega’s.

Nu lijkt het misschien alsof ik een moreel oordeel heb over collega’s die na vijf jaar hun vleugels uitslaan, 
maar dat is niet zo. Ik denk ‘zelfs’ dat het misschien toch een beetje ‘raar’ is dat ik zo lang blijf ‘plakken’ bij 
dezelfde school. Moet ik mij daar niet eens over bezinnen, nu ik net vijftig ben geworden?
Komt dat even goed uit! Ik heb acht jaar mijn ADV gespaard en kan als ik dat wil een sabbatical nemen!

Mijn vijftigste verjaardag vier ik met een groot feest. Een vriend met wie ik onlangs in een cafeetje mijn ver-
gevorderde plannen heb besproken, houdt een toespraak, waarin hij mij een heel fijn sabbatical toewenst. 
Oeps! Er ontstaat achter in de zaal, waar enkele aanwezige collega’s staan, enig rumoer. ‘Sabbatical, hoezo, 
daar wisten wij helemaal niets van!’
Klopt, want ik was nog bezig met de definitieve afronding van mijn besluit, samen met het bestuur…
Dan zijn de rapen gaar. Enkele collega’s vinden het een slecht idee van mij om nu op sabbatical te gaan, 
onder andere vanwege de wisselingen in het team. Ik kan absoluut niet gemist worden op dit moment!
Even twijfel ik, omdat de druk behoorlijk wordt opgevoerd, maar dan weet ik het zeker: ik ga. 
Ik rond het schooljaar zo goed mogelijk af (vijf nieuwe collega’s benoemd, bovenbouwgroep van overspan-
nen collega overgenomen, mijn eigen vervanging geregeld, teambesprekingen georganiseerd over de ont-
stane onrust), maar dan is het toch echt zover: ik mag van mijn sabbatical gaan genieten.

En nu is het november. Iedereen is aan het werk, terwijl ik op mijn fiets door Europa rijd. Eindbestemming 
onbekend!

THEOTHEO

DirEcTEur 

van EEn 

JEnaplan-
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scHOOl
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Berita Cornelissen en Peter van Dijk

In Boxmeer zijn de Jenaplanbasisscholen 
en een school voor voortgezet onderwijs 
al enkele jaren bezig om een brede 
Jenaplanschool voor kinderen van vier 

tot achttien jaar op te zetten. Doorlopende leerlijnen van basis- naar voorgezet onderwijs maken flexibele 
aansluitende overgangen mogelijk. In dit artikel wordt beschreven welke vorderingen er al gemaakt zijn en wat 
er in de komende jaren nog gaat gebeuren.

Jenaplan, ook voor het vO
Dat het Jenaplanonderwijs een zeer bruikbaar onder-
wijsconcept is voor scholen die werk willen maken van 
onderwijsvernieuwing is geen verrassing. Nieuwe onder-
wijsontwikkelingen kunnen een plaats krijgen zonder dat 
de samenhang in de school verdwijnt. Naast het basison-
derwijs blijkt het concept ook voor het voortgezet onder-
wijs uitermate geschikt om nieuwe pedagogische en 
didactische inzichten een plek te geven. Door de samen-
werking met een basisschool die vanuit hetzelfde concept 
werkt leiden nieuw ingevoerde inzichten geen eigen leven, 
maar past het in het gehele curriculum van beide scholen, 
zodat er optimale samenhang ontstaat tussen alles wat er 
op de scholen gebeurt. Samenhang op didactisch, maar 
zeker ook op pedagogisch gebied.

Eén school zonder barrières
De Jenaplanscholen voor primair en voortgezet onderwijs 
in Boxmeer hebben in 2004 de handen ineen geslagen om 
een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van vier 
tot en met 18 jaar te ontwerpen. Een school zonder barriè-
res, met flexibele aansluitende overgangen. Achterliggende 
gedachte is dat kinderen hun schoolloopbaan direct na 
hun vierde verjaardag starten. Doorgaans hebben kinderen 
dan in acht jaar het gehele basisonderwijsprogramma door-
lopen, maar doordat instroom- en uitstroommoment aan de 
hand van een verschillend criterium plaatsvindt, ontvangen 
kinderen soms onevenwichtig veel of weinig onderwijstijd. 
Het criterium instroom (verjaardag) en uitstroom (na zomer-
vakantie) hebben geen inhoudelijke relatie met elkaar. Door-
stroom van Basisonderwijs (BO) naar Voortgezet Onderwijs 
(VO) zou dan ook beter aan de hand van ontwikkelings-
gerichte criteria kunnen plaatsvinden. In de huidige systema-
tiek kan het voorkomen dat een kind dat eind september 
de basisschool instroomt (de zogenaamde jonge leerling) te 

weinig tijd en een kind dat in mei instroomt extra tijd krijgt, 
terwijl het gezien de aard van de kinderen andersom had 
moeten zijn. Kinderen hebben, zo ervaren wij, meer of min-
der tijd nodig om het onderwijsprogramma te doorlopen. In 
de bovenbouw ervaren we, dat gaandeweg het cursusjaar, 
sommige kinderen uit groep acht sociaal, emotioneel en 
cognitief toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs 
of op z’n minst het onderwijsprogramma daarvan.
Ook ervaren we dat een aantal kinderen, hoewel ze al acht 
jaar basisonderwijs volgen, met wat meer tijd een steviger 
fundament zou kunnen leggen voor een vervolg in het 
voortgezet onderwijs. Overigens kan bij het leeftijdscrite-
rium van vier jaar ook nog de vraag gesteld worden of het 
niet beter zou zijn ook hier al meer ontwikkelingsgerichte 
criteria te hanteren. Dit aspect laten we in dit artikel ech-
ter buiten beschouwing. De cursorische lijn in BO en VO 
zal zowel inhoudelijk als in tijd flexibel moeten zijn en zelfs 
doorlopen tot en met het ROC en andere vervolgopleidin-
gen. De voordelen zijn tweeledig: Langdurige heterogene 
groepering van leerlingen, zowel qua leeftijd als niveau 
biedt meer pedagogische kansen als het gaat om sociale 
vorming. Verschillen tussen leerlingen worden bruikbaar 
gemaakt. Elkaar helpen, waarderen wordt gewoon binnen 
deze school. Dit leidt uiteindelijk tot een positieve houding 
naar de pluriforme samenleving. Stigmatiseren door selectie 
wordt zo tegengegaan. 
Leerlingen worden niet geremd in hun ontwikkeling, maar 
kunnen onbeperkt doorleren. De organisatie van het onder-
wijs komt meer in dienst te staan van de vraag van de leer-
ling. De een heeft meer, de ander minder tijd nodig om iets 
te leren. Samen leren wordt mogelijk gemaakt. 

Geschiedenis Jenaplan vO in boxmeer
Omdat vanuit het Jenaplanbasisonderwijs in Boxmeer steeds 
de vraag naar een vervolg klonk, heeft Scholengemeenschap 
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Stevensbeek de handschoen opgepakt en in 1999 het 
Voortgezet Jenaplan Onderwijs gestart. Aanvankelijk met 
een heterogene brugklas van 21 kinderen. Dit schooljaar 
zijn er maar liefst 185 brugklassers aangemeld die in zeven 
brugklassen zullen starten. De Jenaplanafdeling van de 
Scholengemeenschap telt dan ruim 500 leerlingen!
De eerste vijf jaar is er door de VO-school gewerkt aan 
een pedagogisch klimaat, dat aansluit op het basisonder-
wijs. Het VO-team is met een zelfontwikkelde kijkwijzer de 
basisschool ingedoken om te zien hoe daar werk gemaakt 
werd van gesprek, spel, werk en viering. Maar ook de hete-
rogene groepering in stamgroepen, cursussen en vieringen 
passeerden de revue. Omgekeerd bezocht het Manage-
mentteam van de basisschool de VO-school. De teams van 
BO en VO maakten kennis met elkaar door na een studie-
middag in de horecakeuken van de VO-school een heus 
Italiaans diner te bereiden en naderhand te gebruiken. Het 
vuur was ontstoken.
In de eerste twee leerjaren van het VO zijn leerlingen van 
uiteenlopende niveaus bij elkaar in de klas geplaatst. Hierna 
worden de leerlingen opnieuw ingedeeld. De HAVO/VWO-
leerlingen stromen na drie jaar door naar de Tweede Fase. 
Voor de VMBO-leerlingen geldt dat zij in het Jenaplanon-
derwijs hun diploma kunnen halen. Zij hoeven na de eer-
ste twee leerjaren nog geen keuze te maken; zij oriënteren 
zich breed op verschillende sectoren. In het eindexamenjaar 
volgen leerlingen een programma dat voorbereidt op hun 
keuze voor een vervolgopleiding. Samen met MBO-college 
De Maasvallei werken we ook hier aan één doorlopende 
leerlijn. De afgelopen twee schooljaren slaagden alle leer-
lingen voor hun eindexamen, terwijl geen enkele leerling 
de school vroegtijdig zonder diploma heeft verlaten. 
Vanaf 2004 werken de Jenaplanbasisschool en het voort-
gezet onderwijs echt samen aan een onderwijslijn voor 
vier- tot en met achttienjarigen. Momenteel volgen leer-
lingen van het basisonderwijs lessen techniek bij het voort-
gezet onderwijs en worden leerkrachten uitgewisseld. Voor 
de leerlingen die doorstromen vindt er een zogenaamde 
‘warme’ overdracht plaats; een schriftelijke en zonodig 
mondelinge overdracht met informatie over cognitieve, 
maar vooral ook sociaal-emotionele ontwikkelingsinforma-
tie. Daarnaast wordt er dit jaar een pilot gestart met een 
digitale snelweg voor kinderen in de bovenbouw van de 
basisschool en mogelijk onderbouw van het VO. Omdat 
vanuit de basisschool veel waarde wordt gehecht aan de 
veilige stamgroep, verlaten kinderen die aan het VO toe 
zijn de basisschool niet vroegtijdig om bijvoorbeeld een 
instroomklas te vormen. Deze kinderen krijgen vanuit hun 
eigen bovenbouwgroep via ‘smartschool’ (een digitale 
leeromgeving die het VO gebruikt) de kans zich al met VO-
stof bezig te houden. Het omgekeerde zou ook moeten 
kunnen. Leerlingen die al in het VO zitten -omdat ze daar 
sociaal-emotioneel aan toe zijn- en even terug willen grij-
pen op wat ze op de basisschool hebben geleerd, zouden 
even moeten kunnen ‘terugschakelen’ (Hoe zat dat ook al 
weer?). Bij de aanleg van deze digitale snelweg steken we 
in op rekenen/wiskunde en taal.

Toekomst Jenaplan vO
De opdracht die wij voor de komende jaren geformuleerd 
hebben, één doorlopende leerlijn voor vier- tot achttien-
jarigen, daagt ons uit de meest prikkelende en uitdagende 

leeromgeving binnen onze regio neer te zetten. Onderwijs 
op maat neemt daarbij een centrale plaats in. We kijken 
daarbij niet alleen naar de cognitieve, maar ook naar de 
sociaal-emotionele en spirituele ontwikkeling.
Om tot een rijke leeromgeving te komen werkt het VO in 
leergebieden. De kaders voor de leergebieden zijn vorig 
schooljaar ontwikkeld. Uiteindelijk zal er binnen alle leerge-
bieden heterogeen qua leeftijd en niveau gewerkt worden 
met drie jaargroepen door elkaar. Een digitaal portfolio zal 
als leerlingvolgsysteem gebruikt worden. Binnen elk leer-
gebied zullen er leerlijnen ontwikkeld worden voor het 
individuele kind.
De stamgroep is de veilige thuishaven. In deze stamgroep 
leert het kind hulp te vragen, te bieden en te ontvangen 
als jongste, middelste en oudste van de groep. Waar de 
interactie tussen docent en kind of tussen kinderen onder-
ling essentieel is, gaan de kinderen naar een niveaugroep. 
Vorm volgt functie is hier het leidende principe. We kiezen 
die groepssamenstelling die het beste past bij de doelen 
die we nastreven. 
Hoewel  er nog een lange weg te gaan is, zien we veel in 
een onderwijslijn die zowel inhoudelijk als in tijd flexibel is 
en uiteindelijk zal doorlopen tot en met ROC en alle andere 
vervolgopleidingen.

samen op weg
We zijn begonnen aan een veelbelovende ontwikkeling. 
We leren elkaars wereld (BO en VO) kennen. In het basis-
onderwijs geeft één groepsleraar alle ‘vakken’, terwijl in 
het VO meer vanuit vakken en vakgroepen gedacht werd. 
In het VO tracht men dit nu te verbreden tot leergebieden 
en docenten meerdere vakgebieden te laten verzorgen.
Waar het ons om gaat, komt stukje bij beetje in beeld: een 
school met een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kin-
deren van vier- tot en met achttienjarigen. Wij doen dat 
door met praktische zaken te beginnen, zodat het BO en 
VO helemaal naar elkaar toe groeien en het leerstofjaar-
klassensysteem zal verdwijnen en het onderwijs echt in 
dienst komt te staan van het kind en de leerling. Op deze 
manier realiseren we onze uitgangspunten: 
•  Door leerlingen langdurig heterogeen te groeperen, 

zowel qua leeftijd als niveau, bieden we meer pedago-
gische kansen als het gaat om sociale vorming. 

•  De leerlingen worden niet geremd in hun ontwikkeling, 
maar kunnen onbeperkt doorleren. 

•  In ons onderwijs kunnen we de juiste mix van aanbod- en 
vraaggericht onderwijs realiseren.

Een nieuwe gedachte is het opzetten van deze brede 
school niet, want ook Peter Petersen schreef al over een 
school voor leerlingen tot en met achttien jaar.1 Het realise-
ren ervan is voor ons echter wel een nieuw en inspirerend 
 proces.

Berita Cornelissen is lid van het managementteam van 

 Scholengemeenschap Stevensbeek in Boxmeer

Peter van Dijk is directeur van de PC Jenaplan-basisscholen De Peppels 

en De Canadas in Boxmeer

Fotografie: Joop Luimes

1. Zie: ‘Van didactiek naar onderwijspedagogiek’,  hoofdstuk 5.2



�MENSENKINDEREN 103
november 2006

Hubert Winters

Een brede school of bedrijfsverzamelgebouw
In de Jenaplanschool weten we dat succes afhangt van het 
proces dat gevoerd wordt. Een goed proces leidt uiteinde-
lijk als vanzelf tot een goed product. Mijn ervaring is dat dat 
zeker geldt voor het opzetten van een brede school. In de 
praktijk worden er steeds meer ‘brede scholen’ ontwikkeld. 
Lang niet altijd leidt dat tot een school waarin verschillende 
instanties samenwerken. Te vaak wordt het een gebouw, 
waarin verschillende instanties zijn gehuisvest maar waar 
er geen of nauwelijks sprake is van samenwerking. Zo’n 
gebouw is niet meer dan een ‘bedrijfsverzamelgebouw’.
Door veel aandacht te besteden aan het samenwerkings-
proces ontstaat er een meerwaarde. Uiteindelijk wordt de 
brede school dan een gebouw, waarin kinderen zich opti-
maal kunnen ontwikkelen en waarin de volwassenen hun 
werk optimaal kunnen uitvoeren.
In dit artikel probeer ik kort te schetsen wat de voorwaar-
den zijn om te komen tot een succesvolle brede school.

samenwerking moet voor alle deelnemers een 
meerwaarde hebben

In veel gevallen besluiten gemeenten over te gaan tot 
‘brede scholen’, omdat het een relatief goedkope manier 
is om een aantal huisvestingsproblemen op te lossen. Beter 
is het om uit te gaan van de middelen waar elke organisa-
tie normaal gesproken recht op heeft. Door deze midde-
len te bundelen ontstaat er een meerwaarde. Door samen 
te werken krijg je samen meer dan dat je ieder apart zou 
krijgen. In de praktijk betekent dat onmiddellijk dat ieder 
overtuigd is van de win-win-situatie die hierdoor ontstaat. 
Overheden laten op deze manier ook zien dat er serieus 
wordt omgegaan met het creëren van meer kansen voor 

kinderen. In de onderhandelingen met schoolbesturen 
en de gemeentelijke overheid moet dit aspect in de voor-
bereiding uitgebreid aan de orde komen. Het is belangrijk 
om dit voor de start van een samenwerkingsproject vast te 
leggen. Niets is frustrerender dan tijdens een bouwtraject 
steeds te moeten praten over te kleine budgetten die 
een succesvolle samenwerking bij voorbaat uitsluiten. Als 
samenwerken betekent dat ieder steeds moet inleveren, zal 
het ook betekenen dat de partners van de brede school de 
grootste ruzie met elkaar zullen krijgen op het moment dat 
het gebouw in gebruik genomen wordt.
In een proces om te komen tot een brede school moet de 
inhoud centraal staan: ‘Hoe creëren we meer kansen voor 
kinderen?’ In de praktijk gebeurt het veel te vaak dat het 
proces alleen bepaald wordt door de centen. 
In deze voorbereidende fase moeten ook al afspraken 
gemaakt worden over alle andere financiële consequen-
ties: Het beheer en onderhoud, de huurovereenkomsten, 
de verdeelsleutel voor het gebruik van gezamenlijke voor-
zieningen enzovoort.

samenwerking heeft pas succes als je dezelfde 
doelen nastreeft

Brede scholen kunnen verschillende doelen nastreven. 
Het doel bepaalt welke partners mee gaan doen in de 
brede school. Een school in een achterstandswijk met veel 
allochtone kinderen moet een heel ander profiel hebben 
dan een school in een wijk met hoogopgeleide ouders die 
volop deelnemen aan het arbeidsproces. In het eerste geval 
kun je denken aan een brede school waar veel aandacht 
is voor extra taalontwikkeling, voor- en vroegschoolse 
educatie, inburgeringsactiviteiten en samenwerking met 

Bij een zeer grondige verbouwing zijn op de bovenverdieping ruimtes gemaakt voor de buitenschoolse opvang 
(Tuindorpschool Utrecht)
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Bij een brede school denkt men snel alleen aan een gebouw, waarin verschillende instellingen zijn gehuisvest.  
De ver- en indeling van de (gezamenlijke) ruimtes zijn echter van groot belang voor het succes van zo’n project. 
In dit artikel wordt beschreven hoe alle deelnemers aan zo’n school samen een gebouw kunnen creëren dat past 
bij hun gezamenlijke visie. 

Het bouwproces  
van een brede school
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sociaal-maatschappelijke instellingen. In het tweede geval 
is de brede school vooral een kantoorurenschool, waarin 
kinderen gebruik kunnen maken van veel voorzieningen. 
Er ontstaat dan samenwerking met de muziekschool, met 
sportverenigingen en met culturele instellingen.
Als je met anderen gaat samenwerken, moet helder zijn 
wat het gezamenlijke doel is. Als dit doel duidelijk is, als je 
ambitie hebt die gericht is op de inhoud, dan veranderen 
de gesprekken van ‘Hoe kan het goedkoper?’ naar ‘Hoe 
krijgen we dat voor elkaar?’
In brede-scholenbouwtrajecten, die ik begeleid, start ik 
vaak met instanties die door de gemeente gedwongen 
worden om samen in één gebouw te gaan. Tijdens een 
eerste bijeenkomst hoor je dan veel verwijten. Het is dan 
de kunst om al die klachten te veranderen in wensen. Pro-
beer met alle partners te komen tot een gezamenlijke wens 
voor de brede school: Wat is ons gezamenlijke doel? Waar 
gaan we voor?

alle partners zijn bekend voor de reis begint
In het traject, waarin je tot een brede school komt, is het 
belangrijk om de juiste partners te vinden. Het gezamen-
lijke doel wijst daarbij de weg. Als je de partners gevonden 
hebt, ga je samen aan de slag. Het is goed om dat te doen 
onder leiding van een onafhankelijk  procesbegeleider, die 
vooral aandacht besteedt aan de inhoudelijke kant van het 
proces.
Spreek een duidelijk startmoment af. Je kunt het proces 
om te komen tot een brede school vergelijken met een 
treinreis. Tijdens het startmoment stappen alle passagiers 
die meegaan in de trein. Dan gaat de trein rijden en die 
stopt pas als we met zijn allen op het eindstation zijn aan-
gekomen. Tijdens de reis is het natuurlijk levensgevaarlijk 
om uit te stappen. Onderweg nog instappen is zo goed 
als onmogelijk. Partners die tijdens de reis nog eens allerlei 
veranderingen willen aanbrengen in het reisschema zorgen 
voor veel oponthoud. Probeer dat dus te vermijden!

Wat willen we samen en wat willen we apart?
Als er een school gebouwd gaat worden, wordt er een pro-
gramma van eisen opgesteld. Dit programma bevat allerlei 
technische beschrijvingen. Het gaat onder andere over vier-
kante meters, ventilatie en verwarming, materiaalgebruik en 
duurzaam bouwen. In mijn werk ben ik gewend om naast 
dit programma van eisen ook een inhoudelijk of onderwijs-
kundig programma van eisen op te stellen. Wat willen we 
als school? In de discussie om te komen tot zo’n onderwijs-
kundig programma van eisen houd ik een bijeenkomst met 
het hele team. We praten dan over de (toekomst)visie van 
de school en de ruimtes die daar voor nodig zijn. Iedereen 

wil natuurlijk grote en veel ruimtes. Toch moet je samen 
keuzes maken bij het inrichten van je school. Die keuzes 
moeten gebaseerd zijn op de visie van de school. In deze 
hele discussie speelt mee dat je moet beslissen welke ruim-
tes je samen met anderen wilt gebruiken en welke ruimtes 
je beslist voor jezelf wilt hebben. Mag de buitenschoolse 
opvang de klaslokalen gebruiken of wil je dat niet? En hoe 
zit het met het speellokaal? Mag de school het restaurant 
gebruiken? Hebben we samen één grote zaal of willen we 
ook een eigen ruimte voor vieringen? En wat doen we met 
het buitenterrein: gescheiden speelplaatsen of een open-
bare speelruimte die op een multifunctionele manier is 
ingericht? Je kunt natuurlijk gebruik maken van veel andere 
projecten. Er zijn succesvolle voorbeelden, maar helaas ook 
hele negatieve. 

succesfactoren
In de processen, die ik de afgelopen jaren heb mee-
gemaakt, heb ik enkele elementen ontdekt, die zorgen 
voor een succesvolle brede school. Op de eerste plaats 
komt de heldere visie. In de brede school is de basisschool 
de meest constante en invloedrijke factor. Het is daarom 
goed dat de school de regie voert over de brede school. 
Voor de directeur betekent dat een extra taakverzwaring, 
die beloond moet worden. Bovendien is het verstandig in 
een groot complex iemand aan te stellen, die het facilitair 
management van het gebouw uitvoert, zodat directeuren 
zich kunnen richten op de inhoudelijkheid. Een school die 
een heldere visie heeft op opvoeding, omgaan met kinde-
ren, pedagogisch klimaat, zal succes hebben. 
Een tweede factor die succes bepaalt, zijn de onderlinge 
relaties. Een brede school met een ‘menselijke maat’ werkt 
het beste. Daarmee bedoel ik dat het enorm helpt als de 
meeste mensen in een brede school elkaar kennen. De 
organisatie van de school kan daar natuurlijk sterk aan bij-
dragen. Enorm grote brede scholen waar deze maat ont-
breekt, hebben het een stuk moeilijker.
Een derde succesfactor is het willen werken vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als er heel duidelijke 
grenzen zijn tussen de verschillende partners in de brede 
school, bemoeilijkt dat de samenwerking. Veel gezamen-
lijke omgangsregels, het aanspreken van kinderen en vol-
wassenen op hun gedrag, ook als het buiten je eigen terrein 
is, zorgt voor eensgezindheid. Dat betekent in het begin, 
dat je flink moet investeren en regelmatig met elkaar moet 
overleggen. Op den duur levert het een taakverlichting op.
Een andere succesfactor is ambitie. Als je met zijn allen 
ergens voor gaat en een missie formuleert, dan draagt dat 
in hoge mate bij tot succes. Het is een duidelijke boodschap 
aan kinderen, ouders en werknemers van een brede school. 

 Openbare Daltonschool          3 Speellokalen Christelijke Jenaplanschool
 Kloosterveen Gymzaal De Kloostertuin
 Assen Naschoolse opvang Assen
  Bar / coffeecorner
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Als je duidelijk bent in wat je wilt, krijg je ook de mensen, 
die dat met jou willen realiseren. Blijft je missie onduidelijk, 
dan zul je steeds weer het gesprek moeten aangaan over 
dat wat je wel en niet moet doen.
De laatste ambitie die ik wil noemen is het kritisch reflecte-
ren. Alle partners in de brede school moeten het gewoon 
vinden om kritisch te kijken naar het eigen functioneren en 
dat met de anderen te bespreken. Als je duidelijk maakt dat 
je kritisch kijkt naar jezelf, kun je ook kritisch kijken naar de 
anderen. De kritische blik is natuurlijk gericht op de doelen 
die je samen hebt vastgesteld. Lukt het om die doelen te 
bereiken en welke rol speel je daar zelf in. Probeer klach-
ten te vertalen naar wensen en probeer die samen met de 

andere deelnemers in de brede school te realiseren. Een 
brede school is dynamisch, moet doorlopend inspelen op 
de trends in onze samenleving. Jenaplanscholen hebben 
die houding al. Bovendien kunnen zij in een brede school 
kinderen een rijkere leeromgeving aanbieden, omdat er 
meer mogelijkheden komen. 
Een brede school is een prachtige kans voor verdere ont-
wikkeling. Het vraagt echter wel een goede voorbereiding. 
Maak bij die voorbereiding gebruik van de opgedane erva-
ring en kennis en zorg voor een zorgvuldige voorberei-
dingsperiode.

Hubert Winters is onderwijsadviseur (brede) scholenbouw bij het JAS

2 speellokalen  en gemeenschapsruimte
schoolcafé    en  knutselruimte
tijdens schooltijd: schoolgebruik 
naschoolse opvang
’s avonds: multifunctioneel gebruik

Middenbouwruimtes 
alleen voor de school

Op zoek naar een artikel?
Op de website van de NJPV is Mensenkinderen een aparte 
rubriek geworden. Hier kunt u altijd twee artikelen en de 
inhoudsopgave van het laatste nummer vinden. Ook kunt 
u  hier aangeven dat u abonnee wil worden.
Het is ook mogelijk om een artikel met behulp van een 
trefwoord te vinden via de rubriek ‘Op titel of trefwoord 

zoeken’. Wanneer u een artikel gevonden heeft, kunt u het, 
wanneer u een abonnement op Mensenkinderen heeft, 
tegen onkostenvergoeding opvragen bij het Jenaplan-
bureau via Jenaplanbureau@planet.nl 

www.jenaplan-wereldschool.nl
Sinds 1 september is er een 
nieuwe website beschik-
baar, waar u het aanbod 
voor wereldoriëntatie van 
het Bureau voor Educatief 
ontwerpen, LBVO, JAS en 
Alles in 1 kunt vinden. Kees 
Both zorgt regelmatig voor 
een nieuwe en inspirerende 
tekst over wereldoriëntatie. 

Na school: Buitenschoolse opvang
Tijdens school: extra ruimtes voor de 
school

Kleuterbouwruimtes 
alleen voor de school

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.

 aan ‘t hart
D

e
 b

r
e

D
e

 s
c

h
o

o
l



10 MENSENKINDEREN 103
november 2006

Job van Velsen

In de Flevopolder werden en worden om 
de haverklap nieuwe scholen opgericht. 
Het is dan ook niet vreemd dat daar vele 

brede scholen, waarin verschillende instellingen met elkaar samenwerken, te vinden zijn. In dit artikel wordt het 
verhaal verteld over Het Meesterwerk in Almere, waar de basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang vanuit 
dezelfde visie, ontleend aan diverse vernieuwingsrichtingen, met elkaar samenwerken.

vanuit de klei
Ieder jaar vanuit de polderklei weer een nieuwe school 
bouwen en opstarten. Dat is de bijzondere realiteit waar 
de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs in Almere, mijn 
werkgever, mee te maken heeft. Een gebouw waaromheen 
een nieuwe wijk gebouwd wordt. Waar bewoners, nieuwe 
Almeerders, uit alle delen van het land naar toe komen om 
vol hoop en verwachting te bouwen aan hun toekomst. Een 
dergelijke school is, zo blijkt uit ervaring, zeker de eerste 
jaren hét ontmoetingspunt voor bewoners in hun nieuwe 
wijk. Zij heeft daarmee een heel belangrijke sociale functie, 
zowel voor ouders als kinderen. Dat gaat verder dan het sim-
pelweg verzorgen van onderwijs. Logisch dan ook dat de 
brede school in Almere een bekend fenomeen is. Zo werd ik 
drie jaar geleden gevraagd om directeur te worden van een 
brede school in een nog op te leveren nieuwe wijk. 

Een brede school
Het begrip Brede School wordt in Nederland nogal verschil-
lend uitgelegd of geïnterpreteerd. Veel brede scholen zou 
je kunnen zien als ‘bedrijfsverzamelgebouw’,  bedacht door 
bestuurders, stadsvernieuwers en projectontwikkelaars. Er 
is veel nagedacht over de buitenkant, het gebouw. Revita-
lisering van een wijk ligt soms ook ten grondslag aan een 
brede school. Je ziet de meest prachtige gebouwen, die 
eenheid naar buiten toe uitstralen. Maar aan de inhoud, 
de binnenkant, wordt niet zoveel tijd besteed en zeker ook 
geen geld. Geld om een concept te ontwikkelen bijvoor-
beeld, waardoor de start en de samenwerking binnen een 
brede school uiteindelijk beter zullen verlopen.
Want samenwerking en werken aan een brede school kost 
tijd, creativiteit en vooral visie. Zonder dat is de kans op 
frustraties en mislukking groot. Met als risico dat partijen 
zich terugtrekken in hun eigen cultuur en zich verschuilen 
achter hun eigen bedrijfsnaam en logo. Met als gevolg een 
bedrijfsverzamelgebouw als brede school. 

Het Meesterwerk in almere
Toen ik in augustus 2003 aan de opbouwfase van een 
nieuwe school begon, was het omschrijven en vaststellen 
van een visie één van de eerste dingen die we deden. Maar 
eerst moest er natuurlijk een naam bedacht worden waarin 
alle participanten die mee zouden gaan doen zich konden 
vinden. De naam  werd Het Meesterwerk, naar een prach-
tig boekje van Max Velthuijs, waarin een leeg schilderij 

Van polderklei tot brede school
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symbool staat voor het unieke in ieder mens. Ieder kan er 
immers in zien wat hij wil. In het logo gebruiken we vier 
verschillende dieren uit dit verhaal; ieder dier staat voor 
een deelnemende organisatie binnen Het Meesterwerk.
Binnen Het Meesterwerk werken drie partijen als één 
nieuwe organisatie samen. Kinderdagopvang, peuterspeel-
zaalwerk en basisonderwijs vormen feitelijk drie ‘afdelin-
gen’ binnen de school. (Op de tweede verdieping zijn zo’n 
dertig appartementen, waar onze bovenburen wonen.)
Het kind is het uitgangspunt in onze visie en niet de ver-
schillende organisaties. Zij zijn er juist om de ontwikkeling 
van de kinderen te ondersteunen, te stimuleren en te ver-
rijken, ieder vanuit de eigen professionele organisatie en 
achtergrond, maar altijd in samenhang met en vanuit de 
gezamenlijke visie. Om dat goed af te kunnen stemmen, 
werken de teamleidster van de opvang, een ervaren leid-
ster van de peuterspeelzaal en de adjunct-directeur van de 
school samen als ‘Inhoudelijk Vormgeefsters’. Zij dragen 
samen onder andere zorg voor teamscholing, program-
mering van de jaarkalender, planning van de thema’s, 
afstemming tussen de organisaties, begeleiding van eigen 
personeel en voor een duidelijke inschrijvingsprocedure, 
zodat ouders slechts één keer een formulier hoeven in te 
vullen, ook al bezoekt hun kind verschillende afdelingen 
binnen Het Meesterwerk.
Na drie maanden voorbereiding zijn we met ongeveer 17 
kinderen bij het onderwijs, 15 peuters op de peuterspeel-
zaal en zo’n 10 kinderen bij de opvang begonnen. Inmiddels 
zijn dat er 250, 75 peuters en 40 kinderen bij de opvang.

alleen of samen
Een lastig aspect bij een brede school blijkt vaak het beheer 
van het gebouw en de verdeling van middelen. Ons gebouw 
is eigendom van woningcorporatie Ymere. Met deze cor-
poratie hebben de participanten een huur- en beheers-
contract afgesloten, waarmee onderhoud, schoonmaak en 
beheer van het gebouw voor het grootste gedeelte afge-
kocht zijn. Dat scheelt ons, als team, heel veel gedoe en wij 
ervaren deze constructie dan ook als zeer positief.
Maar wie betaalt het koffiezetapparaat, hoe ga je om met 
de aankoop van een Sinterklaaspak, door samen te wer-
ken zouden we met zijn allen van één Sinterklaas gebruik 
kunnen maken. De teamruimte, voor alle medewerkers 
bestemd, moet ingericht worden en wie betaalt dan het 
meubilair? En hebben de drie verschillende participanten 
ieder een eigen papiermagazijn? Of gaan we blaadjes 
papier en potjes lijm tellen en noteren wat ieder gebruikt? 
Wij hebben direct besloten om, vanuit vertrouwen maar 
ook vanuit praktisch oogpunt, te werken met gezamen-
lijke budgetten. Dat betekent dat we voor alle activiteiten 
onze budgetten bij elkaar leggen en een werkgroep met 
dat budget een activiteit laten organiseren. Zo ontstaat er 
bijvoorbeeld een Sinterklaasfeest voor alle kinderen van 0 
tot 12 jaar. 
Tot slot hebben we een verdeelsleutel als er plotseling iets 
gekocht moet worden. Iedere organisatie betaalt dan een 
evenredig, vast percentage, waarbij ik als directeur, geman-
dateerd ben om die budgetten te beheren. 

voordelen
Het Meesterwerk draait nu zo’n drie jaar en de opbouwfase 
is voor een groot gedeelte achter de rug. Het fundament 

is gelegd. Het eerste kind dat als baby bij de kinderopvang 
begon, zal binnenkort starten in de kleuterbouw. 
Eigenlijk vind ik de samenwerking tussen onderwijs, peu-
terspeelzaalwerk en opvang als volstrekt logische stap rich-
ting een moderne onderwijsinstelling. Met veel voordelen 
en mogelijkheden:
• Kinderen kunnen voor, tussen of na schooltijd naar de 

kinderopvang. Dat wil niet zeggen dat ze dat moeten, 
maar de mogelijkheid is er wel. Voor veel ouders een 
geruststelling, voor de kinderen een vertrouwd en veilig 
gevoel. Onder professionele begeleiding, in lijn met de 
pedagogische aanpak van ouders en school. Gebruik-
makend ook van een gezamenlijk bedacht activiteiten-
aanbod.

• Op Het Meesterwerk begint georganiseerd onderwijs bij 
de peuters van de peuterspeelzaal. Van 0 tot 12 jaar is 
er sprake van een doorgaande lijn. Medewerkers over-
leggen, peuters bezoeken de kleuterbouw en vice versa. 
Een brede school zegt niets over een onderwijsinhou-
delijk concept, wij hebben gekozen om volgens ontwik-
kelingsgerichte principes binnen heterogene groepen te 
werken. Zo werken we met ‘bouwen’, zoals de peuter-, 
kleuter- en bovenbouw,  vooral om kinderen de kans te 
geven zich ononderbroken te ontwikkelen. 

• Ruimtes hebben eigen functies en bieden een grotere 
diversiteit dan in een gewone school.  In de huiskamer 
van de naschoolse opvang doe je andere dingen dan in je 
lokaal, de speelzaal is er voor spel en viering.

• Kinderen leren alle medewerkers kennen. Een peuter kent 
de juf van de kleuterbouw, de bovenbouwer gaat ook bij 
de opvang langs als hij jarig is. Diezelfde bovenbouwer 
heeft een baby of peuter op schoot als we met zijn allen 
genieten van een weekviering of projectafsluiting.

• Samen dragen de kinderen ook zorg voor onze dieren. 
Cavia’s, konijnen, kippen scharrelen rond in een patio en 
zijn levend lesmateriaal. En ook zij dragen mee aan een 
groter gemeenschapsgevoel en de verantwoordelijkheid 
en zorg voor elkaar.

• Door de relatie die we als brede school zoeken met de 
buurt, met de wereld om ons heen, kunnen kinderen 
na school meedoen aan diverse activiteiten. Deze acti-
viteiten worden verzorgd door een welzijnsinstelling, 
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afgestemd op de thema’s van Het Meesterwerk. De acti-
viteiten worden soms ingekocht, door studenten gege-
ven, maar ook door ouders verzorgd of door een bedrijf 
dat een workshop wil organiseren. Kinderen kunnen zich 
dus heel breed ontwikkelen doordat we, ook dat staat 
omschreven in onze visie, de relatie met de buurt zoeken, 
uitbouwen en benutten. Voor het organiseren van allerlei 
activiteiten hebben we overigens een Activiteitencoördi-
nator in dienst,  gesubsidieerd vanuit het gemeentelijke 
brede schoolbudget.

• Een brede school vergroot de transparantie en interactie 
tussen personeel, ouders en externe professionals binnen 
het gebouw door de veelheid en verschillende activitei-
ten.

• Ouders vanuit alle afdelingen hebben zich georganiseerd 
in de activiteitenraad, de vroegere ouderraad. Samen 
met medewerkers bedenken en organiseren zij jaarlijks 
een aantal activiteiten voor alle kinderen, waaronder een 
kerstviering, kamp, sportdag, projectavond of sponsor-
actie. 

Knelpunten
Natuurlijk zijn er knelpunten bij het bouwen aan een brede 
school. Het is wennen als drie verschillende organisaties, 
drie teams, samensmelten tot één team. Verschillende 
werkwijzen, verschillende culturen, praktische problemen 
ook in werktijden. Onderwijzend personeel is bijvoorbeeld 
gewend om na schooltijd een werkgroep bij elkaar te roe-
pen, maar wat nu, als de medewerkers van de opvang tot 
19.00 uur werken? 
Binnen de organisatie van een peuterspeelzaal kent men 
geen andere functie dan een peuterspeelzaalleidster, laat 
staan een inhoudelijk vormgeefster. Ook de gemeente-

ambtenaar die zegt dat er in de container van de tijdelijke 
huisvestiging alleen maar onderwijsafval mag, en zeker 
geen luiers van de opvang, moet ook nog wennen aan het 
fenomeen Brede School. 

Wensen zijn er altijd. Tot nu toe zijn we als brede school 
erg afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Zou het niet 
logisch zijn om rond zo’n moderne onderwijsinstelling, ook 
niet standaard een afgestemd  zorgaanbod voor ouders en 
kinderen te organiseren?  Hoopgevend is het werken met 
kwaliteitskaarten binnen onze gemeente, waarbij het idee 
is dat, als aan de voorwaarden wordt voldaan, de school 
structureel in aanmerking komt voor financiële ondersteu-
ning. 
Wat de landelijke overheid en de politiek met het begrip 
Brede School willen, blijft nog onduidelijk, waardoor ieder-
een het wiel opnieuw moet uitvinden zonder een beschik-
baar budget. 
Persoonlijk hoop ik dat er een informatiepunt op het gebied 
van opvoedings- en onderwijsondersteuning, gecombi-
neerd met schoolmaatschappelijk werk, als logisch onder-
deel van een brede school, gerealiseerd gaat worden. 
Mijn belangrijkste wens is echter dat we er in slagen de 
samenwerking, het respect, de nieuwsgierigheid, het ide-
alisme en het vertrouwen in allen die samenwerken bin-
nen Het Meesterwerk, oud en jong, te koesteren en verder, 
liefst op inhoud, uit te bouwen. 

Job van Velsen (ditis@hetmeesterwerk.nl) is directeur van  

Het Meesterwerk te Almere. 

Voor meer informatie over de school: www.hetmeesterwerk.nl

Hij is tevens grondlegger van Etutorium, een breed en vernieuwend 

onderwijsconcept in opbouw. www.etutorium.nl

DAT HELPT

Bureau voor Levend Leren
ontwikkelde dit systeem op
verzoek van scholen die de
leerlijnen van Dat’s andere
Taal implementeren.

Meer informatie?
www.levendleren.nl 06 12549966
info@levendleren.nl 0591 514898

DAT is het gebruiksvriendelijke digitale
registratiemodel bij Dat’s Andere Taal,
bouwstenen voor levend taalonderwijs.
Eenvoudig op maat te maken voor uw
school. En zo in te passen in de rapportage.
van uw leerlingen.

op vrijdag 3 november is Kees both tijdens de 
nJpv-conferentie benoemd tot ridder in de orde 
van oranje nassau, in verband met zijn verdiensten 
voor het Jenaplanonderwijs.
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Carolien Makkink

Scholen proberen kinderen in het 
kader van de zorgverbreding op allerlei 
manieren uit te dagen en te helpen 

om zich te ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij voor Jenaplanscholen is om uit te gaan van de behoeften 
en mogelijkheden van een kind. Hoe die extra zorg georganiseerd wordt, hangt af van de mogelijkheden en 
visie van de school. In dit artikel wordt een manier van werken met hoogbegaafde en –intelligente kinderen 
beschreven als voorbeeld en om discussies op gang te brengen over het omgaan met deze kinderen en de 
zorgverbreding in het algemeen.

Jenaplanschool sint Jozef
Sommige kinderen hebben nauwelijks instructie nodig en 
maken hun werk snel en foutloos af. Zij kunnen zich gaan 
vervelen in de groep, ervaren de reguliere lesstof als te 
makkelijk en raken minder gemotiveerd. Wat vragen zij van 
het onderwijs? Naast compacten (in een versneld tempo 
de essentie aanbieden) en verrijken in de eigen stamgroep 
kun je kinderen in een aparte plusgroep extra werk aan-
bieden. Dat gebeurt op de Jenaplanschool Sint Jozef in 
Wageningen. Agnes Scheffers, intern begeleider en plus-
groepbegeleider, vertelt: ‘Zo’n zes jaar geleden hadden we 
in één groep veel slimme kinderen; het was duidelijk dat 
ze onvoldoende te doen hadden in de groep. In die tijd 
was er bij ons nog weinig bekend over compacten en ver-
rijken in de eigen stamgroep, we gebruikten alleen Som-
plex om de kinderen iets extra’s te bieden. In dezelfde tijd 
werd duidelijk dat het een misvatting is om te denken dat 
deze snel lerende kinderen ‘zich toch wel redden’. Als kin-
deren onvoldoende op hun niveau worden aangesproken, 
kunnen problemen ontstaan, zoals onderpresteren, slechte 
werkhouding en faalangst. Er moest dus iets gebeuren. 
Het was wel een beetje pionieren: we moesten zelf lesma-
teriaal zien te vinden en een vorm ontwikkelen voor een 
plusgroep. In de beginperiode gebruikten we Somplex en 
Plustaak in de plusgroep. Sinds 2005 werken we onder 
andere met Vooruit van het Centrum voor Begaafdheids-
onderzoek in Nijmegen. Deze materialen sluiten beter aan 
bij het divergent denken en bieden meer mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van eigen creativiteit en oplossings-
strategieën.’

Een school voor alle kinderen?
Wageningen is een kleine universiteitsstad; dat betekent 
dat de bevolking relatief hoog opgeleid is en dat weer-

spiegelt zich ook in de leerlingenpopulatie op de Jozef-
school. Dat heeft als voordeel dat de hoogbegaafde en 
hoogintelligente kinderen minder een uitzondering zijn; 
een omgeving met meer gelijkgestemden kan goed zijn 
voor de ontwikkeling  van de kinderen. Vroege signalering 
van het ontwikkelingsstadium is van groot belang om bij-
tijds met de kinderen aan de slag te kunnen. ‘We zijn dus al 
bij de kleuters alert op kinderen die een ontwikkelingsvoor-
sprong hebben,’ legt Agnes uit. ‘We vinden het belangrijk 
om al snel verrijkingsstof aan te bieden aan de kinderen die 
dat nodig hebben.’
De relatief grote groep intelligente en begaafde leerlingen 
op de Jozefschool maakt het ook noodzakelijk om helder 
beleid op dit terrein te ontwikkelen, passend binnen de 
Jenaplangedachte en de visie van de school als geheel. ‘Mis-
schien moeten we op onze school het algehele onderwijs-
niveau wel omhoogtillen,’ suggereert Agnes. ‘Het gevaar 
dreigt dan dat we steeds meer een school voor intelligente 
kinderen worden. Dat willen we juist niet.’

plusgroep en Jenaplanvisie
In het Jenaplanonderwijs worden verschillen tussen kinde-
ren als uitgangspunt genomen: ieder kind is uniek en het 
onderwijs houdt zo veel mogelijk rekening met de speciale 
behoeften van ieder kind. In die zin past het dus binnen de 
Jenaplangedachte om hoogintelligente en hoogbegaafde 
leerlingen extra uitdaging te bieden. Toch ligt er ook een 
spanningsveld legt Agnes uit: ‘In het Jenaplanonderwijs is 
het ook belangrijk dat kinderen van elkaar leren. Daarom 
werken we in stamgroepen, waarbij kinderen van verschil-
lende leerjaren bij elkaar in de groep zitten. Je wilt daar-
naast tegemoetkomen aan de behoeften van individuele 
kinderen, maar als je ze te veel uit hun eigen stamgroep 
haalt, raak je het ‘van elkaar leren’ weer een beetje kwijt. 
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Het is dus de kunst om een goede middenweg te vinden 
tussen het individuele belang van het kind en het groeps-
belang. Je kunt niet in álle individuele behoeften van kinde-
ren voorzien en dat willen we ook niet. Elk kind moet wel 
eens iets doen dat het niet leuk of interessant vindt; daar 
leren ze ook van.’

De plusgroep op de Jozefschool
Het doel van de plusgroep is tweeledig: extra uitdaging 
bieden, zodat de eigen talenten ontwikkeld worden en het 
zo nodig verbeteren van de werkhouding van kinderen die 
onderpresteren. 
Inmiddels zijn er vier plusgroepen op de Jozefschool, elk 
met maximaal zes kinderen uit één of twee stamgroepen. 
Kinderen kunnen in de plusgroep komen na aanmelding 
door de groepsleider. Het gaat daarbij vaak om kinderen 
die opvallen doordat ze altijd snel klaar zijn en hun werk 
foutloos maken. Ook kunnen ouders of leerkrachten aan-
geven dat het kind zich verveelt in de groep, zonder dat 
daar een direct aanwijsbare reden voor is. Als er een ver-
moeden van hoogbegaafdheid bestaat, vullen ouders en 
de groepsleider de Signalerings- en Beslissingslijst (SIBEL) 
in. Ook kan extern onderzoek worden gedaan bij het CBO 
in Nijmegen of bij een particulier onderzoeksbureau. Aan-
melding voor de plusgroep gebeurt meestal pas, nadat in 
de stamgroep compacting en verrijking heeft plaatsgevon-
den. De instroomcriteria omvatten zowel de cognitieve als 
de creatieve capaciteiten van de kinderen.

niet vrijblijvend
De stamgroepleider en de plusgroepbegeleider bespreken 
de plusgroepdeelname met het kind en met de ouders. 
Plaatsing in de plusgroep kan ondersteund worden door 
een handelingsplan: ‘We signaleren een probleem, formu-
leren een doel en stellen een tijdpad op,’ legt Agnes uit. 
Bij kinderen die pas op latere leeftijd extra uitdaging in de 
eigen groep of in de plusgroep krijgen, zijn de resultaten 
wisselend: soms wordt de negatieve spiraal (motivatie-
gebrek, onderpresteren, faalangst) in de plusgroep door-
broken, in andere gevallen is het beter om het kind niet in 
de plusgroep, maar in de eigen groep, te begeleiden.
‘Deelname aan de plusgroep is overigens niet vrijblijvend’, 
benadrukt Agnes. Het werk van de plusgroep is net zo 
belangrijk als het ‘gewone’ werk in de stamgroep.
De keuze voor de opdrachten wordt samen met de kinde-
ren gemaakt. Ze maken zelf een planning, waarin ze aan-
geven hoe ze de opdracht gaan aanpakken en hoeveel tijd 
ze nodig denken te hebben. De begeleider ondersteunt ze 
hierin, maar spreekt kinderen er ook op aan als ze afspraken 
niet nakomen. Het werk van de plusgroep bestaat vaak uit 
groepsopdrachten, maar de kinderen doen ook individueel 
werk. Ze voeren de opdrachten uit in de eigen stamgroep; 
het plusgroepwerk staat vermeld op hun blokperiodekaart, 
zodat de stamgroepleider zicht kan houden op het werk 
van de kinderen.

De leerkracht als coach: leren leren
De functie van de plusgroepbegeleider is vooral coachen 
en begeleiden van kinderen: ‘Laat ze het zelf ontdekken, 
dan leren ze er het meeste van’.
Plusgroepkinderen hebben vaak een andere manier van 
leren; ze hebben bijvoorbeeld zichzelf leren lezen, al voor-

dat ze op de basisschool komen. De plusgroepbegeleider 
moet wel openstaan voor deze andere leerstrategieën, 
maar hier ook in durven sturen: als de kinderen een afwij-
kende aanpak voor de oplossing van een probleem hante-
ren, dient de begeleider deze aanpak goed te monitoren en 
samen met het kind te evalueren of de gebruikte methode 
effectief was. Ook zijn intelligente kinderen meestal niet 
al van jongs af aan gewend om moeite te doen om iets te 
begrijpen. Dat betekent dat ze op latere leeftijd geprikkeld 
moeten worden om te ‘leren leren’.
Agnes vindt het belangrijk dat de kinderen leren omgaan 
met hun eigen gaven. De plusgroep is hier geschikt voor, 
vanwege de aanwezigheid van gelijkgestemden: het is daar 
ook gemakkelijker om de sociale vaardigheden te ontwik-
kelen die de kinderen nodig hebben om zich ook in andere 
situaties een plek in de groep te verwerven.

Tijdsbesteding
In hun eigen stamgroep besteden de kinderen zo’n twee 
uur per week aan hun plusgroepwerk. Daarnaast werken 
de kinderen 45 minuten per week in de plusgroep. Agnes 
vindt dat te weinig: ‘In die tijd kun je eigenlijk alleen de 
voortgang van het werk bespreken en de nieuwe opdracht 
uitleggen. Ik wil eigenlijk meer kunnen doen. Nu doe ik 
bijvoorbeeld ook al spelletjes met de kinderen, zoals luci-
ferraadsels, Tangram, Set en Kwink. Daar zou ik meer tijd 
aan willen besteden, omdat deze spellen de verschillende 
intelligentiegebieden van de kinderen aanspreken en ont-
wikkelen.’ Kwink is bijvoorbeeld gebaseerd op de acht 
intelligentiegebieden van Gardner: taalkundig (verbaal/
linguïstisch), logisch/mathematisch, ruimtelijk, muzikaal, 
lichamelijk, interpersoonljk, intrapersoonlijk en natura-
listisch. De opdrachten in het spel hangen steeds samen 
met een bepaald intelligentiegebied en doen een beroep 
op andere vaardigheden dan waarop de kinderen meestal 
worden aangesproken.
De ontwikkeling van verschillende intelligentiegebieden 
komt steeds terug in de plusgroep, zoals bijvoorbeeld in 

Nikki (10); ‘In de plusgroep zoek je allerlei dingen uit. 

Volgend jaar wil ik uitzoeken hoe kinderen in Afrika 

les krijgen. Ik vind het leuk om dingen over andere 

landen te leren.’

Ymke (10): ‘Je leert daar om breed over dingen 

na te denken; het is niet zoals bij De Grote Reis 

(wereldoriëntatie) dat je gewoon allemaal opdrachten 

doet. Volgend jaar wil ik nog meer dingen doen met 

cijfers, zoals Sudoku’s, maar dan anders of moeilijker.’

Micha (9): ‘De plusgroepopdrachten zijn moeilijker; 

het is echt een uitdaging en je moet meer nadenken. 

Je moet de plusgroepopdrachten altijd op tijd af 

hebben, het is belangrijker dan je gewone werk.’

Sifra (8): ‘Ik leer in de plusgroep samenwerken met 

andere kinderen. Dat vond ik eerst moeilijk, omdat ik 

sneller wilde werken dan de andere kinderen.’
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het project ‘Tijd meten’. De kinderen verdiepten zich in het 
begrip Tijd: wat is het, hoe kun je het meten? Ze bedachten 
en ontwierpen zonnewijzers en waterklokken, die ze ver-
volgens ook zelf bouwden. Sommige kinderen begrijpen 
het fenomeen tijd heel goed, maar zijn minder in staat om 
een tijdmeetapparaat te ontwerpen of een functionerende 
meter te bouwen. Andere kinderen hebben meer moeite 
met het begrip tijd, maar kunnen wel een degelijke zonne-
wijzer bouwen.

Geen eiland
De plusgroep gaat ook wel eens op excursie, vaak naar aan-
leiding van opdrachten. ‘Dit jaar hebben we bijvoorbeeld 
een bomenproject gedaan en heeft een groepje kinderen 
zich verdiept in de jungle: wat groeit daar, hoe zit dat eco-
systeem in elkaar? We zijn toen met de plusgroep naar de 
tropische kas van de Universiteit geweest’, vertelt Agnes. 
‘De kinderen zijn daar rondgeleid door de beheerder van 
de kas en een onderzoeker (de vader van een meisje uit 
de plusgroep). Zulke dingen geven een duidelijke meer-
waarde, het is een goede vorm van coöperatief leren.’

Loop je met dat soort uitstapjes niet het risico dat de 
andere kinderen jaloers worden? Agnes legt uit dat dat wel 
meevalt: ‘De kinderen van de plusgroep presenteren regel-
matig hun plusgroepwerk in de eigen stamgroep; daardoor 
wordt het ook voor de andere kinderen duidelijk dat er in 
de plusgroep hard gewerkt wordt. De plusgroep is geen 
eiland. En omdat we een Jenaplanschool zijn, benadrukken 
we vaak het belang van de verschillen tussen kinderen. In 
de groep is het steeds bespreekbaar dat iedereen anders 
is en dat elk mens waardevol is. In de samenleving is ten 
slotte ook behoefte aan mensen met verschillende kwali-
teiten. Kinderen accepteren dat heel gemakkelijk, is mijn 
ervaring.’

De grote betrokkenheid van ouders 
vindt Agnes in het Jenaplanonder-
wijs een sterk punt: ‘Ouders denken 
op veel terreinen mee; ze bieden bij-
voorbeeld aan om met een groepje 
kinderen iets te doen op de Univer-
siteit, ze zijn bereid om dyslectische 
kinderen in groepjes te begeleiden 
onder supervisie van de IB-er of ze 
bieden aan om kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben Spaanse of 
Russische les te geven.’ 

Geen luxe, maar noodzaak
Voor scholen met veel hoogintel-
ligente of hoogbegaafde kinderen 
vindt Agnes het aan te raden dat 
een teamlid zich schoolt. Het gevaar 
is wel dat de kennis en expertise 
te veel persoonsgebonden is: als je 
wilt dat verschillende teamleden in 
staat en bereid zijn een plusgroep 
te begeleiden, is kennisuitwisseling 
binnen het team van groot belang. 
De eerste stap moet erop gericht zijn 
dat het gehele team inziet dat extra 
uitdaging van leersterke kinderen 

geen luxe, maar noodzaak is. Vervolgens moet de school 
hier invulling aan geven, toegespitst op de specifieke situ-
atie en visie van de school. De verrijking moet ook ingepast 
worden in het werk binnen de stamgroep. 

Carolien Makkink is freelance-journaliste (C.Makkink@hetnet.nl)

ter overweging

• Vindt u het een goed idee om een plusgroep te 

vormen? 

• Als u het vormen van een plusgroep een goede 

oplossing vindt, zou u dan ook een met een 

mingroep willen werken?

• Zou u de zorg voor kinderen liever binnen of buiten 

de stamgroep willen organiseren?

• Hoe zorgt u dat de hoogbegaafde en 

hoogintelligente kinderen bij u op school 

uitgedaagd worden?

• In het artikel staat: ‘Een omgeving met meer 

gelijkgestemden kan goed zijn voor de ontwikkeling 

van de kinderen.’ Dit lijkt in tegenspraak met het 

argument om kinderen in heterogene stamgroepen 

te plaatsen, waarin gebruikgemaakt wordt van 

verschillen. Wat is uw mening: wordt ontwikkeling 

meer gestimuleerd in een homogene of heterogene 

groep?
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Per 1 augustus 2006 zijn schoolbesturen 
verantwoordelijk voor het overblijven en is het niet 
meer voldoende om alleen een ruimte beschikbaar 
te stellen. Tussenschoolse opvang (TSO) moest 
geprofessionaliseerd en geformaliseerd worden. 

Reden om na te denken hoe men het wil regelen binnen 
één bestuur. Er zijn diverse opties:
a. TSO volledig door een instantie voor kinderopvang laten 

verzorgen
b. TSO met inzet van huidige overblijfcommissies laten 

functioneren onder verantwoordelijkheid van een instan-
tie voor kinderopvang

c. De Stichting is verantwoordelijk voor de TSO en wordt 
werkgever van de mensen die actief zijn in het over-
blijven

d. TSO met inzet van huidige overblijfcommissies laten 
functioneren waarbij alleen de overblijfcoördinator om 
fiscaal-juridische redenen in dienst is bij een instantie 
voor kinderopvang

De Stichting Penta, waar de Jozefschool onder valt, kiest er 
voor om het uit te besteden aan een professionele organi-
satie voor kinderopvang en zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de bestaande situaties.
Voor veel ouders komt het uit de lucht vallen. Het gaat toch 
goed, waarom moet het professioneler, boze gezichten 
richting bestuur. Wat men niet in de gaten heeft, is dat het 
een wens is vanuit ouderorganisaties die is opgepakt door 
het ministerie. 

Overwinnen van weerstand
Zoals met elke vernieuwing krijg je te maken met weer-
stand. Gezien onze situatie logisch, want het overblijven 
liep naar tevredenheid. Vooral de financiële verhoging was 

een heikel punt. De groep overblijfouders die het al jaren 
met veel enthousiasme doet, zag al snel de voordelen in 
van samenwerking met een professionele instantie.
De MR keek met een kritisch oog mee en wilde verhelde-
ring over een aantal zaken.
Uiteindelijk vonden we overeenstemming en is de profes-
sionele TSO een feit. Ouders worden geïnformeerd middels 
een brief en is er gelegenheid tot vragen stellen op een 
ouderavond. 
De grootste weerstand die ik bij mezelf voel is de hoeveel-
heid veranderingen die van buitenaf op je afkomt, die je 
agenda van de school bepaalt, terwijl je zelf zoveel idealen 
hebt om nog te realiseren. Het is geen wens van binnenuit 
en dus doe ik hetgeen noodzakelijk is.

Hoe is het nu geregeld?
Voor de kinderen is er niet veel veranderd. Ze zien nog 
altijd dezelfde gezichten tussen de middag en ook de sfeer 
is bewaard gebleven. Ze kunnen nog altijd hun tosti maken 
als ze daar de ingrediënten voor meenemen. 
De kleuters worden door de TSO-medewerkers opgehaald 
en naar het lokaal gebracht waar ze overblijven. De mid-
den- en bovenbouwers komen zelf. Het overblijven vindt 
plaats in de aula en in een lokaal onder begeleiding van 
twee ouders. We hebben gekozen voor één begeleider 
op vijftien kinderen plus één ouder extra. Er wordt geza-
menlijk gegeten. Zodra de kinderen klaar zijn, mogen ze 
naar buiten. Uiteindelijk moet iedereen naar buiten, tenzij 

In deze rubriek beschrijft een directeur van een Jenaplanschool hoe hij/zij op een actuele situatie gereageerd 
heeft. Deze keer beschrijft Sylvia Schipper, Jenaplanschool St. Jozef te Blokker, hoe zij is omgegaan met de 
nieuwe wet voor Tussenschoolse opvang. 

Overblijven: een verplichting of een kans?
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het weer dat niet toelaat. Een begeleider maakt het lokaal 
schoon en de ander houdt buiten toezicht.
Een ouder is in dienst gekomen van de instantie voor 
kinderopvang en coördineert de TSO. Dat houdt in roosters 
maken, presentielijsten opnemen en verwerken, funge-
ren als aanspreekpunt voor ouders en medewerkers bege-
leiden.
Voor ouders is er procedureel het een en ander veranderd 
wat vooral te maken heeft met de manier van aanmelding. 
Niet meer ’s morgens even zeggen tegen de stamgroepslei-
der, maar officieel aanmelden. De kosten voor incidentele 
opvang zijn aanmerkelijk hoger; structurele opvang is nog 
altijd zeer betaalbaar. Dat heeft ook te maken met het feit 
dat het goed loopt bij ons op school en veel ouders het op 
basis van een vergoeding blijven doen. Als er meer profes-
sionele krachten aangesteld hadden moeten worden was 
de prijs aanmerkelijk hoger geweest.

Jenaplanvisie
Is TSO nu geregeld vanuit de Jenaplangedachte? Daar nu 
bij stilstaand… nee. Het is ingevoerd vanuit een wettelijke 
verplichting en zo weinig mogelijk tornend aan bestaande 
structuren. Er was één moment waarop het ter sprake is 
gekomen en dat was met het vormen van de groepen. Hoe 
verdelen we het aantal kinderen nu over de beschikbare 
ruimtes en begeleiding? Toen is de meerwaarde van het 
combineren van het oudere met het jongere kind bespro-
ken. Onder- en bovenbouwers zijn dan nu ook samen-
gevoegd.
Er zijn pedagogische uitgangspunten opgesteld die over-
eenkomen met onze visie. Maar die gelden ook voor de 

traditionele school in een andere wijk, dat maakt het niet 
speciaal. 
Filosoferen met het team en kinderen wat we belangrijk 
zouden vinden, is niet gebeurd en zou wel waardevol zijn. 
Als ik geen beperking voelde van tijd, geld en ruimte dan 
had het er anders uit gezien. Er zouden verschillende sfeer-
volle overblijfruimtes zijn, ingericht volgens het school-
woonkameridee. Ronde tafels waar zo’n zes tot acht 
kinderen kunnen zitten. Er zou met de kinderen eerst een 
tafel gedekt worden en in heterogene groepen worden 
gegeten. Broodtrommeltjes zouden het beeld niet bepa-
len, maar mandjes met vers brood dat net door kinderen is 
gekocht bij de bakker. Een andere groep zou naar de groen-
teboer en slager zijn geweest. Iedere ruimte beschikte dan 
over een keuken waarin kinderen een ei mogen bakken, 
een tosti kunnen maken, waarin kinderen een ei mogen 
bakken of een tosti kunnen maken. 
Er zouden hoeken zijn waar kinderen die daar behoefte 
aan hebben zich terug kunnen trekken; er zou een moge-
lijkheid zijn om te bewegen en kinderen zouden, eventueel 
met een volwassene, een spel kunnen doen aan tafel. De 
begeleiders zouden dan thuis zijn in het Jenaplanconcept 
en droegen dat met hart en ziel uit.
Een kans die ik graag zou nemen als ik iemand aan mocht 
stellen die het concept van binnenuit beleeft en verant-
woordelijkheid nam om het te realiseren. En … wanneer 
het Ministerie over de brug zou komen om de gebouwen 
aan te passen. Op dit moment is dit voor mij en de school 
nog een brug te ver!

Fotografie: Felix Meijer

Oog voor beweging

Beweging is volgens Else Petersen één van de vier grondkrachten/basisbehoeften van kinderen. Het maakt 
letterlijk hun wereld groter en stimuleert hun ontwikkeling. 
Voor sommigen is een kringgesprek van vijf minuten al een hele opgave; anderen kunnen tijdenlang 
geconcentreerd werken aan hun tafel of luisteren in de kring. Hoe komt u tegemoet aan deze verschillen tussen 
kinderen?
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Ik wil ook 
  iets vertellen

Uhm, eerst nog 
     even luisteren

Ben ik nou al eens 
   aan de beurt?
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Fotografie: Felix Meijer

Met dank aan Menno, groep 1/2, Jozefschool in Blokker

Het duurt 
    wel lang, 

                    zeg

Goh, 
ben ik nog niet 
aan de beurt?

Dan nog maar 
even zitten

Hé, 
kijk nou eens
     naar mij

Zien jullie het nu
   nog niet?

Wanneer mag ik
     nu eindelijk?

O, 
hebben jullie 

    het al gezien?

             Oeps, 
eindelijk mijn beurt,
    geloof ik

Wel een kort rondje, 
           voor zulke mooie, 
    nieuwe schoenen
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Ellen Reehorst en Erik Vos

In dit derde artikel uit de serie over Verhalend ontwerpen komt het presenteren van kinderen in een aantal 
Techniekprojecten aan bod.

ik heb niets met techniek
Op basisschool X te Y gaat na jaren uitstel eindelijk een 
techniekproject van start. Vooral de vrouwelijke leerkrach-
ten aarzelen; naar eigen zeggen ‘hebben zij niets met 
techniek’. Hun mannelijke collega’s hebben daar geen last 
van. Zij zien het project opgewekt tegemoet. Toch zijn het 
vooral de vrouwen die na afloop erg mooi techniekonder-
wijs hebben gegeven. Zij deden niet vroegtijdig enthousi-
ast. Zij pakten geen kind het gereedschap af om het even 
goed voor te doen. Wel stelden zij de kinderen de vragen 
die ze zichzelf ook stelden. Integreerden ze techniek met 
andere vakken. En als de kinderen behoefte kregen aan 
technische expertise schakelden ze tot wederzijds genoe-
gen deskundige ouders in. In hun groepen glimmen de 
kinderen bij de eindpresentatie van trots om hun eigen 
technische prestaties. Ook de kinderen die niet wisten dat 
techniek leuk kan zijn!

Moet je technisch zijn om goed techniekonderwijs te ver-
zorgen? Wij denken eigenlijk van niet. Goed, geïntegreerd 
techniekonderwijs wordt gebouwd op goed onderwijs. En 
voor goed onderwijs heb je geen knutselaars of doe-het-
zelvers nodig. Mooi geïntegreerd techniekonderwijs, dat je 
bij wijze van spreken met losse linkerhanden kunt verzor-
gen, is op de Annie MG Schmidtschool in Groningen uitge-
werkt in een viertal verhalende ontwerpen. Verschillende 
scholen in Nederland voerden deze ontwerpen al met veel 
plezier en succes uit. Kijk even mee in het lokaal van een 
bovenbouwgroep in Waddinxveen.

De middag is afgelopen, de klas is bijna leeg. Een paar meisjes 
zijn bezig het bord schoon te maken. Achterin zit een jongen 
te wachten. Hij moet nablijven, vertelt hij met tegenzin. Een 
van de meisjes laat de levensgrote pop die bij het bord staat 
z’n hand uitsteken om zich voor te stellen: ‘Hallo, ik ben Pie-
ter Plof, uitvinder van beroep.’ Dat laatste is goed te zien aan 
zijn witte jas en grote veiligheidsbril en vooral ook aan zijn 

werkkamer. Die is zorgvuldig uitgewerkt in een doos. ‘Pieter 
heeft natuurlijk een werkbank met allerlei gereedschappen, 
maar zijn uitvindingen bedenkt hij het liefst aan deze tafel.’
Terwijl de meisjes vertellen schuift de jongen steeds meer 
naar voren. Als de laatste uitvinding van Pieter Plof ter sprake 
komt kan hij zich niet langer inhouden. ‘Dat is ‘m, daar in de 
hoek van zijn werkplaats, de nieuwe koekjesspuitmachine. 
Hij is reuze handig en heel zuinig in het gebruik. Je moet 
er alleen wel goed mee leren werken en hem goed onder-
houden, anders loopt hij vast. Dus heb ik er maar even een 
gebruiksaanwijzing bij gemaakt.’ Trots wijst hij op een meter-
slange tekst met nauwkeurig uitgewerkte technische teke-
ningen. Hij vertelt in een adem door wat daar allemaal in 
staat. Dat zijn leerkracht mee staat te luisteren ontgaat hem; 
als hij het ontdekt wil hij snel terug naar zijn plaats. De leer-
kracht houdt hem tegen: ‘Frank, ik geloof dat jij onze bezoe-
ker een erg goede rondleiding hebt gegeven, ik heb er in elk 
geval met veel plezier naar geluisterd. Ik denk dat je nu wel 
naar huis kunt.’ Frank begint te stralen en heeft opeens geen 
haast meer om weg te komen.

prestatie in een presentatie
In groepen die een verhalend ontwerp uitvoeren zie je 
opvallend veel kinderen die welverdiend trots zijn op hun 
werk. Hun werk levert een duidelijke bijdrage aan het grote 
geheel van het verhaal en dat geeft voldoening. Als ze er 
openlijk waardering voor krijgen, draagt dat enorm bij aan 
hun leerplezier en zelfvertrouwen. Gelukkig hoef je kinde-
ren niet te laten nablijven om dit soort mooie momenten te 
creëren. Veel simpeler is het om kleine en grote presenta-
ties in het ontwerp op te nemen. 

Kleine presentaties krijgen een plek in elke episode. Voor 
kinderen hoeven ze niet eens zo te heten; het is voor hen 
volkomen vanzelfsprekend dat ze – bijvoorbeeld – de uit-
vindingen van Pieter die ze in groepjes hebben uitgewerkt 
aan elkaar uitleggen. Zo’n uitleg over iets waar je net hard 

techniek met 
losse linkerhanden
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aan hebt gewerkt, heeft niks moeilijks of ingewikkelds. 
Zelfs heel stille kinderen zullen er iets aan willen bijdragen. 
Plezierig genoeg zullen zij ervaren dat er door de anderen 
met belangstelling naar hen wordt geluisterd. Een welge-
meend compliment van hun leerkracht zal ervoor zorgen 
dat zij een volgende keer graag wat meer vertellen. En als 
de klas doorkrijgt dat er geen sprake is van competitie tus-
sen groepjes, maar dat het de bedoeling is om Pieter Plof 
en elkaar verder te helpen met vragen en tips, ontstaat er 
vaak een bijzonder soort saamhorigheid.

Met deze kleine presentaties leren de kinderen haast onge-
merkt om voor een groep te staan en voor publiek te pra-
ten. Ook houden deze momenten het verhaal gaande en 
zorgen ze ervoor dat elk kind op de hoogte is en betrok-
ken blijft. Er ontstaat in een verhalend ontwerp zo een 
mooi ritme van gezamenlijke start - uitwerking door kleine 
groepjes, tweetallen of individuele kinderen - gezamenlijke 
bespreking van de resultaten. Door 
al het werk chronologisch op het 
wandfries (een groot prikbord) op 
te hangen ontstaat een beeldver-
slag van het verloop van het ver-
haal en merken de kinderen nogmaals dat hun werk ertoe 
doet. En alsof dit nog niet mooi genoeg is: kleine presen-
taties leiden er ook toe dat de inhoud van het werk van 
deelgroepjes door de hele klas wordt gehoord en wordt 
doordacht. Zo krijgen de kinderen uitleg van elkaar. Een 
uitleg die nog een aantal keren wordt herhaald bij de voor-
bereiding van de eindpresentatie. 

De uitvinder gepresenteerd
Die voorbereiding hoeft volgens een ervaren verhalend 
ontwerper niet heel ingewikkeld te zijn. ‘Ik loop samen 
met de klas het wandfries chronologisch langs en verzamel 
de stappen van het verhaal op het bord. Die verdelen we 
over groepjes van twee of drie kinderen. Elk groepje schrijft 
puntsgewijs op wat het zou kunnen vertellen en dat laat ik 
de groepjes achter elkaar voorlezen. Samen halen we de 
overlap eruit en kijken we of we iets missen. Dan laat ik 
de groepjes hun deel van de presentatie uitwerken en iets 
uitzoeken of maken wat ze kunnen laten zien. En daarna 
oefenen we met z’n allen een of twee keer, waarbij we let-
ten op de goede volgorde, duidelijk spreken en het publiek 
aankijken.’

Als haar groep ‘De uitvinder’ presenteert zit zij in het publiek 
te genieten. De ouders luisteren aandachtig naar de verha-
len over de uitvinder en de interessante muur in zijn werk-

plaats met beroemde uitvindingen, 
maar je ziet ze ook wel een beetje wip-
pen op hun stoel. Eigenlijk kunnen ze 
niet wachten om de uitvindingen van 
hun kinderen uit te proberen. Als de 

presentatie is afgelopen staan er dan ook lange wachtrijen 
bij de automaten, spelletjes en andere nuttige voorwerpen. 
De vader van Ira-Lisa probeert de door haar uitgevonden 
strafwerkschrijver uit. Hij werkt goed. ‘Wordt er eigenlijk 
nog strafwerk gegeven?’ vraagt hij zijn dochter. ‘Ik kreeg 
dat vroeger wel op school.’ ‘Nee hoor!’ zegt Ira-Lisa, ‘Dat is 
voor als we naar de middelbare school gaan!’

Verhalend ontwerpen op
De fiets van Jansen
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Techniek in samenhang
Techniekonderwijs gedijt, als onderdeel van wereld-
oriëntatie, bij stevige verbindingen met andere vakken. 
Het ontwerp ‘Op het Kasteel’ (groep 2/3) is daar een mooi 
voorbeeld van. Cora Smid: ‘Drie weken na de afsluiting 
ging ik samen met de kinderen een verhaal maken voor 
de schoolkrant. Ik was verbaasd over de details die ze nog 
wisten. Zelfs de moeilijkste namen rolden zo weer uit hun 
mond: ‘Althea van Menkema tot Ripperda’. Maar de kinde-
ren vonden dat de ouders niet alleen moesten lezen over 
de kasteelheer en zijn familie, ze wilden wat meer informa-
tie over de Middeleeuwen in het stuk. Dus daar kwamen 
de feiten: ‘Het kasteel was gebouwd in 1400’, ‘De mensen 
deden de afwas met zand’, ‘Wanneer er gevaar dreigde, 
gingen de mensen allemaal naar het kasteel’, ‘De afvoerpijp 
van de wc kwam uit in de gracht en met dat water wasten 
de mensen zich ook’, en zo ging het nog even door. En ik 
zat te genieten, over kastelen en ridders hebben ze in elk 
geval veel geleerd! Maar dit verhalend ontwerp was eigen-
lijk gericht op techniek. En ook al hebben de kinderen dit 
waarschijnlijk niet doorgehad, ze zijn daar volop mee bezig 
geweest. Ze weten nu hoe een katrol werkt en een ophaal-
systeem. Ze zijn bezig geweest met stevige verbindingen 
en goedwerkende wielen. Een paar meiden maakten een 
huisje van lego en kwamen erachter dat ze de blokjes om 
en om moesten plaatsen voor de stevigheid. Voor anderen 
misschien logisch, maar voor deze meiden nieuw.’
Ook Bart Jongeling (groep 0/1) merkt dat het techniek-
ontwerp ‘Een speelstad voor muisjes’ doorwerkt. ‘Nu we 
een aantal weken verder zijn zie ik dat de kinderen gerich-
ter en fantasierijker bouwen. Bij het nieuwe thema kleine 
diertjes beginnen ze spontaan van het constructiemate-
riaal insecten te maken. Het is heel leuk om te zien hoe 

het muizenproject doorwerkt, ieder kind blijft op zijn/haar 
eigen niveau met techniek en constructie bezig!’
Gerichter en fantasierijker bouwen, inzicht in technische 
constructies, doorwerking na het project – wie dat reali-
seert mag tevreden zijn. En als kinderen dan ook nog ver-
trouwen krijgen in hun eigen technische capaciteiten mag 
je zeker van geslaagd techniekonderwijs spreken. 
Op de open dag van de ‘Technoclub’ (groep 4/5) wordt het 
bewijs daarvan dubbel en dwars geleverd:
Joran geeft het publiek een rondleiding door het schuurtje 
van de Technoclub in de hoek van de klas. ‘Hier hangt het 
gereedschapsbord, daarop kun je kijken welk gereedschap 
je het beste kunt gebruiken. Dit zijn de gereedschapskisten. 
Hier hangen de kinderen van de Technoclub, ze komen er 
vaak, net als wij. En dan zijn er natuurlijk een hele hoop 
gesloopte spullen. Soms zien die er van binnen heel anders 
uit dan je denkt. Hij houdt een goudkleurig glimmend schijfje 
omhoog. ‘Dit bijvoorbeeld, dit is een harde schijf van een 
computer. Die had ik nou nog nooit gezien. En ik had echt 
niet gedacht dat een harde schijf zo mooi zou zijn.’ Dan kijkt 
hij het publiek een beetje schuin aan. ‘Wij slopen hier van 
alles, maar we kunnen het ook wel repareren. Dus als u een 
kapotte computer heeft, kunt u die gerust bij ons brengen.’ 
Onnodig om te melden dat het publiek in de lach schiet ...

Ellen Reehorst en  Erik Vos werken voor het Bureau voor Educatief 

Ontwerpen

Met dank aan Bart Jongeling, Cora Smid en Hanneke Venema

De foto’s zijn gemaakt op RBS Eben Haëzer te Waddinxveen

De vorige artikelen uit deze serie over Verhalend Ontwerpen zijn 

geplaatst in Mensenkinderen mei en september 2006

De uitvinder (bovenbouw)
Ergens op het platteland woont een uitvinder met een fantastische werkplaats. Zijn muur hangt vol met beroemde 
uitvinders en hun uitvindingen - wat zou hij daar zelf graag nog eens bij hangen... Met de uitvindingen die de 
kinderen voor hem doen lukt hem dat vast. 

De technoclub (middenbouw)
Een groepje kinderen heeft in een schuurtje een eigen technoclub. Daar onderzoeken ze met veel plezier allerlei 
apparaten. Als de gemeente het schuurtje wil slopen openen ze een proefjesparadijs voor de kinderen uit de buurt.

Op het kasteel (onderbouw)
De kinderen bouwen het kasteel van de kasteelheer en zijn vrouw, en de huizen van de omwonende boeren. Het 
kasteel krijgt een muur en een ophaalbrug. De omwonenden krijgen een wagen waarmee ze als het nodig is snel 
binnen de veilige muren kunnen komen.

Een speelstad voor muisjes (jongste kleuters) 
Floor en Lars krijgen twee muizen voor hun verjaardag, maar al gauw hebben ze er
vijf kleintjes bij. De kleine muisjes vervelen zich en Floor en Lars bouwen een heuse speelstad voor hen.

De uitgewerkte ontwerpen over het ervaringsgebied ‘Techniek’ (en tal van andere ervaringsgebieden) zijn verkrijgbaar in de 
webwinkel op www.verhalendontwerpen.nl. 

De uitgave ‘Techniek voor zachte mensen’ (Erik Vos, Ellen Reehorst 2006) is te downloaden via www.educatief-ontwerpen.nl,  
zie onder de rubriek ‘nieuws’.
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Peter te Riele

In het eerste artikel over Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling (SEO) 
(Mensenkinderen, september 2006)  is 
omschreven wat er onder verstaan werd. 

Teamleden konden aan de hand van stellingen hun mening over SEO met anderen verkennen. In dit artikel 
komen de stellingen nog eens terug, maar nu met de reactie van de auteur, waarbij hij zijn visie geeft op hoe 
SEO in het Jenaplanonderwijs vorm kan krijgen. 

De stellingen
Sociale vaardigheden moeten vooral door de opvoeding thuis 
geleerd worden, eigenlijk niet op school.
Oneens. Sociale vaardigheden leer je vooral door ze toe te 
passen waarbij voortdurend reflectie en feedback plaats-
vinden. De basisschool is 5 dagen per week, 40 weken per 
jaar, 8 jaar lang een uitgelezen plek om in allerlei situaties 
betreffende vaardigheden op te doen.

De sociaal emotionele ontwikkeling moet als apart vak een 
eigen plaats krijgen in het ritmisch weekplan.
Eens. In het lesprogramma zou doelgericht aan SEO 
gewerkt moeten worden. Dat kan afhankelijk van de 
schoolorganisatie geïntegreerd worden in het lespro-
gramma samen met andere vakgebieden. Vaak wordt 
gesteld dat SEO impliciet en automatisch aan de orde 
komt, slechts zelden komen daarmee de doelstellingen 
voor SEO uit de verf. Door SEO als apart vak te benoemen 
kunnen doelstellingen benoemd worden en doorgaande 
lijnen zichtbaar gemaakt worden.

Een evenwichtige sociaal emotionele ontwikkeling is een 
voorwaarde om je onderwijsdoelen te bereiken, op zichzelf 
is zij geen onderwijsdoel.
Oneens. Een evenwichtige SEO ís een voorwaarde om 
optimaal onderwijs, dat staat buiten kijf. Maar deze ont-
wikkeling is op zichzelf ook een onderwijsdoel. Met goed 
Jenaplanonderwijs beogen we onder andere kinderen uit 
te rusten met een positief zelfbeeld, met zelfvertrouwen, 
met een (zelf)kritische houding, evenwichtig, gedreven en 
sociaal. Daarom is het zo belangrijk om doelstellingen voor 
de SEO dan ook te benoemen en na te streven.

De mate waarin een kind zich staande weet te houden in het 
pedagogisch klimaat is een belangrijk aspect in de ontwik-

keling dat we zorgvuldig moeten volgen, bijvoorbeeld met 
behulp van een kindvolgsysteem.
Eens. Als we SEO zo belangrijk vinden, moeten we de kin-
deren daar ook nauwkeurig in volgen. De manier waarop 
dat moet gebeuren hangt sterk af van de visie van de 
school. Hoe worden andere ontwikkelingen gevolgd en 
gecommuniceerd? Juist bij SEO gaat het vooral om een 
‘goede antenne’ bij de stamgroepleider. Observaties, 
gesprekstechnieken, actief luisteren, interactievaardighe-
den, zicht op de onderwijsleersituatie, contact met thuis 
zijn daarbij veel belangrijker dan uniforme checklisten, 
genormeerde vragenlijsten en kijkwijzers. Essentieel daarbij 
is dat de stamgroepleider in staat is om tijdig verstoring in 
de SEO te signaleren, te onderzoeken en indien nodig actie 
weet te ondernemen.

Sociale vaardigheden spelen in elk vakgebied een belangrijke 
rol.
Eens. Hoewel het in bepaalde vakgebieden (technisch 
schrijven, ICT, rekenen) er minder toe lijkt te doen, is het 
vooral in de voorwaardelijke sfeer (zelfvertrouwen, veilig-
heid, geborgenheid) in elk gebied van groot belang. Maar 
ook vaardigheden als zelfreflectie en kritisch vermogen, 
samenwerken spelen in elk vakgebied een voorname rol.

Een van de belangrijkste taken voor een stamgroepsleider is 
het creëren van een goed pedagogisch klimaat. 
Eens. In de voorwaardelijke sfeer is dat zeker het geval. 
Uiteindelijk hebben ook de kinderen daar een verantwoor-
delijkheid, dus moeten ze ook de kans krijgen om verant-
woordelijkheid daarvoor te dragen. De stamgroepsleider 
inspireert, motiveert, observeert, confronteert en corri-
geert indien nodig. Een goed pedagogisch klimaat is juist 
in een stamgroep en Jenaplanschool de krachtige motor 
voor goed onderwijs.

Stelling nemen voor de Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling
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Goede sociale vaardigheden zijn van doorslaggevende bete-
kenis voor de toekomst van elk individu.
Eens. Omgaan met conflicten, aangaan en onderhouden 
van vriendschappen en relaties zijn van doorslaggevende 
betekenis voor levensgeluk en een geslaagde carrière. 

Om een goed pedagogisch klimaat te waarborgen is een 
samenwerking tússen en afstemming mét school en thuis 
noodzakelijk. Dat gebeurt nog te weinig.
Eens. Vooral als school- en thuissituatie sterk verschillen is 
een goede afstemming essentieel. Regelmatig (tenminste 
1x per bouw) op huisbezoek gaan (ook als het goed gaat!) 
is noodzakelijk. Hoewel tijdrovend, een zeer effectieve en 
nuttige taak. Levert al gauw veel meer op dan correctie van 
bijvoorbeeld schriftelijk werk.

De emotionele intelligentie is minstens zo belangrijk als de 
cognitieve intelligentie.
Eens. Hoewel intelligentie een zeer lastig begrip is, doet de 
emotionele zeker niet onder voor de cognitieve. Omgaan 
met en herkennen van gevoelens bij jezelf en anderen, een 
goed inlevingsvermogen, communicatievaardigheden zijn 
aspecten die niet onderdoen voor parate kennis en leer-
vermogen.

Mijn weekprogramma is zo vol, daar is geen ruimte om uit-
gebreid aandacht te besteden aan sociaal emotionele ont-
wikkeling of het pedagogisch klimaat.
Oneens. In een ritmisch weekplan is voldoende ruimte 
om doelgericht aandacht te besteden aan SEO. In alle vier 
basisactiviteiten(gesprek, werk, spel, viering) zal SEO prima 
passen zonder dat daardoor tijd een knelpunt wordt.

In een goed georganiseerde Jenaplanschool is het pedago-
gisch klimaat optimaal en daarmee krijgt de sociaal emotio-
nele ontwikkeling meer dan voldoende aandacht.
Oneens. Ook al is het pedagogisch klimaat optimaal (voor-
waarde, middel), toch moet ook doelgericht aan bepaalde 
SEO-onderdelen gewerkt worden. SEO vraagt net als taal, 
rekenen of gym om begeleiding. 

De SEO lijkt erg op de taalontwikkeling en dus moet je doel-
gericht aan de bijbehorende kennis en vaardigheden wer-
ken.
Eens. Net als taal hoef je SEO niet (zoals bij rekenen wel 
het geval is) dakpansgewijs op te bouwen. Elk kind maakt 
een unieke ontwikkeling door in eigen tempo, op eigen 
niveau en eigen manier. Formuleren van doelstellingen zijn 
daarbij essentieel. Daar wringt wel de schoen, want welke 
doelstellingen zijn dat? Visie op onderwijs en het kindbeeld 
bepalen ze in grote lijnen en daardoor kunnen ze per school 
sterk verschillen. De Jenaplanprincipes geven een duidelijke 
richting welke en hoe deze nagestreefd kunnen worden.
 

Doelgericht werken
Om een goede SEO tot stand te brengen is het noodza-
kelijk om doelgericht te werk te gaan. In het eerste artikel 
maakt het schema snel duidelijk waar we ons mee bezig 
willen houden. Voor betreffende gebieden of aspecten 
kunnen doelstellingen worden geformuleerd en deze zijn 
sterk afhankelijk van het kindbeeld en de onderwijsvisie. 
De Jenaplanprincipes zijn daarbij koersbepalend en geven 

nadrukkelijk een richting aan voor de doelstellingen van 
SEO-onderwijs en de manier waarop dat zou kunnen 
plaatsvinden.
Verrassend genoeg zijn expliciete doelstellingen niet terug 
te vinden in de Jenaplanliteratuur. Ook De Rozentuin schept 
weinig duidelijkheid. Vandaar onderstaande voorzet (van-
wege de omvang in delen: deze keer het gebied zelfver-
trouwen). Andere Jenaplanners zijn van harte uitgenodigd 
om aan te vullen en wellicht dat SEO dan ook in De Rozen-
tuin een plaats gaat krijgen.

Doelstellingenlijst
Naarmate kinderen ouder worden, gaan de ontwikkelings-
verschillen uit elkaar lopen. Dat is voor de SEO niet anders. 
De zogenaamde ‘seven-years-gap’* lijkt niet alleen voor de 
mentale ontwikkeling op te gaan, maar zeker zoveel voor 
SEO. Vooral ook omdat er grote individuele verschillen te 
herkennen zijn tussen bijvoorbeeld twaalfjarigen, jongens 
en meisjes, allochtone en autochtone en plattelands- en 
stadskinderen. Vandaar dat ik doelstellingen liever zou for-
muleren per bouwgroep: onder-, midden- en bovenbouw. 
De doelstellingen zijn een eerste voorzet, waarin wellicht 
nog geschrapt en aan toegevoegd moet worden. Ik heb 
me in het volgende voorbeeld gebaseerd op de SLO-site 
www.sociaalemotioneel.nl: 

Zelfvertrouwen
Onderbouw
• ontdekken dat iedereen uniek is.
Middenbouw
• ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, 

wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren.
• ontdekken dat veel eigenschappen en vaardigheden 

niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden.
• ontwikkelen van een zelfbewuste houding.
Bovenbouw
• ontwikkelen van zelfbeeld: zicht hebben op en omgaan 

met de eigen mogelijkheden en beperkingen.
• omgaan met gevoelens die voortkomen uit lichamelijke 

veranderingen
• omgaan met toenemende druk 
 o  van ouders
 o  van de peergroup 
• ontdekken dat veel eigenschappen en vaardigheden 

niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden.
• ontwikkelen van een zelfbewuste houding.

Didactiek
Voor een goede SEO is de didactiek niet wezenlijk anders 
dan bij andere vakgebieden in het Jenaplanonderwijs: 
• Daar waar mogelijk integreren met en toepassen in 

andere vakgebieden 
• Differentiatie naar niveau, tempo, interesse, voorkeur en 

leerstijl
• Gebruikmaken van de kenmerkende schoolorganisatie, 

zoals stamgroepen, tafelgroepen, kring, weekritme en 
stamgroepoverstijgende activiteiten

• Doelgerichte activiteiten, met inzet van feedback en 
(zelf)reflectie

• Nauw contact met het thuisfront 
• Inzet van een portfolio-achtig kindvolgsysteem, juist op 

het gebied van SEO
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Ook de rol van de stamgroepsleider is daarbij van belang. 
Hij stuurt het leerproces door te inspireren, motiveren, 
reflecteren en te evalueren. Hij houdt het pedagogisch kli-
maat in de gaten door te observeren en te corrigeren. En 
last but not least is hij een voorbeeld in woord en daad 
door het geleerde ook zelf toe te passen en vooral ook te 
laten ervaren in zijn eigen gedrag.

Intussen schieten allerlei methodieken als paddenstoelen 
uit de grond. Welke materialen zijn er en in hoeverre zijn ze 
inzetbaar voor het Jenaplanonderwijs? In het vervolgartikel 
zal daar aandacht aan besteed worden.

Peter te Riele is onderwijsadviseur bij Onderwijsadviesbureau Advies 

Hulp & Actie (AH&A)

Fotografie: Miriam Schreurs

* Onderzoeken tonen aan dat in een gemiddelde groep de verschillen 

tussen kinderen van dezelfde kalenderleeftijd qua mentale ontwikke-

ling behoorlijk uit elkaar kunnen lopen. Als kinderen 9 jaar zijn, zit daar 

al zo’n 5 jaar verschil tussen. Bij twaalf jaar is dat gat al opgelopen naar 

7 jaar ontwikkelingsverschil. Iedere stamgroepsleider zou dat moeten 

kunnen herkennen: terwijl het ene twaalfjarige kind nauwelijks de stof 

van groep 6 aan kan, kan het andere het 3 HAVO-niveau al aan.

Tom de Boer

Op uitnodiging van de Jenaplanschool in Neurenberg komen we daar vier weken werken als begeleider (Tom) 
met assistent (Edwin). Naast een gezamenlijk teamonderwerp hebben de leidsters van elke stamgroep ook een 
eigen thema aangegeven waaraan ze willen werken. De Tijgers, twintig kinderen van zes tot tien jaar oud onder 
leiding van lerares Katja en sociaalpedagoge Nicki, zijn 'niet zo erg tevreden' over het begin van de dag: het is 
onrustig, onoverzichtelijk, onproductief. Wat we willen is dus: rust, structuur en intensivering.

Het begin
Als we komen kijken begrijpen we al gauw wat ze bedoe-
len: De kinderen worden ’s ochtends zo tussen acht en half 
negen gebracht. Terwijl de ouders met elkaar of met de 
leidsters praten, zoeken de kinderen een bezigheid: wat 
aanrommelen, donderjagen soms, bijpraten met andere 
kinderen, een spelletje doen, computeren, tekenen, … 
Om half negen begint de school. Voordat alle ouders zijn 
weggewerkt en de kinderen (waarvan er enkelen nog net 
op tijd om het hoekje worden gezet) op hun plek aan het 
werk zijn, is het twintig voor. 
Om negen uur gaan we in de kring. Dit is de gezamenlijke 
start: de begroetingsceremonie, het nieuws en het pro-
gramma van de dag. Daarna worden de bakjes en bekers 
tevoorschijn gehaald: de ochtendhap. Als de kruimels van 
tafel zijn geveegd is het tegen half tien. Gezelligheid troef, 
maar je bent ondertussen een mooie hap van je ochtend 
kwijt. En daarin moet het wel gebeuren, want om één uur 
gaat de schooltijd over in opvang.

verbeelding, zorg en discipline
Samen met Katja en Nicki gaan we eerst het algemene 
gevoel van onbehagen over deze toestand vertalen naar 
concrete doelen die we ons voorstellen. Wat willen we 
bereiken? Wat zie je voor je? Wat acht je mogelijk? We 
zetten onze verbeelding aan het werk. Stel je voor: de 
 kinderen komen binnen en gaan meteen aan het werk. Ze 
weten wat ze gaan doen. Er is begeleiding om ze op gang 
te brengen. Er is stilte op de gang en rust in de klas. Elke 
dag begint met minstens een half uur intensief werk.

Dan gaan we met behulp van de facetten-vijfster kijken 
hoe we deze situatie willen voorstructureren.

De kwaliteit van een situatie, en daarmee ook die van 
het leren, is in hoge mate afhankelijk van de zorg die 
wordt besteed aan deze vijf aspecten. Deze is princip-
ieel de verantwoordelijkheid van de groepsleiding. Uiter-
aard vindt er wel de nodige overname plaats: zelf je tijd 
indelen, maatjeswerk, keuzearbeid, eigen thema’s, enz. 
Maar de structuren en de regels hiervoor worden in hoge 
mate bepaald door de groepsleiding. Daarover hoeft geen 

Werken aan werk
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 misverstand te bestaan. Dit zijn de belangrijkste notities die 
we maakten:
tijd:   vanaf acht uur worden de kinderen 

 ontvangen
  doorwerken tot aanvang kring  

(tussen 9.00 en 9.15) 
ruimte:   vijf tafelgroepjes van vier, zoveel mogelijk 

afgescheiden
 materialen bereikbaar (in open kasten)
groepering:  vier per groepje, zorgvuldig door de 

 groepsleiding samengesteld
  eenmaal per week maakt de sociaal-

pedagoge deel uit van elke tafelgroep
werkvormen:  zelfstandig werken, helpen, gesprek gericht 

op werk
  werk wordt meestal de dag ervoor klaar-

gelegd: plannen
leerplan:  contractwerk: deels cursuswerk, deels eigen 

thema

Elke ochtend tot en met het ontbijt zijn een lerares en 
sociaalpedagoge aanwezig. Dat bracht ons tot een taak-
verdeling die met een zekere discipline in stand wordt 
gehouden:
De lerares ontvangt de kinderen en spreekt kort met de 
ouders. Zij leidt het kind naar de eigen plaats en vraagt of 
het al weet wat het gaat doen. Eventueel helpt ze bij de 
start.
De sociaalpedagoge zit in een tafelgroepje (elke dag een 
ander) en spreekt zowel met het groepje als geheel als met 
elk kind apart over het werk en het werken. Ze maakt daar-
van aantekeningen die later samen met de eigen lerares of 
met de andere sociaalpedagoges worden besproken. Ook 
helpt ze de kinderen werk uit te kiezen voor het portfolio 
(het gezamenlijke teamthema). 

De resultaten waren bemoedigend. Al na enkele dagen 
konden we onder andere vaststellen dat:
• zowel kinderen als groepsleiding zeer gericht bezig 

waren
• er een aangename rust in het lokaal heerste
• er een soepele overgang was van binnenkomen naar 

werken
• ouders het spel met plezier meespeelden
• kinderen eerder op school wilden zijn om te werken
• kinderen hun werk en hun planning goed konden evalu-

eren en beoordelen
• de groepsleiding veel beter op de hoogte was van de 

ontwikkeling van de kinderen
Dit laatste uitte zich met name in het feit dat er grote 
behoefte ontstond om beter met kinderen te leren praten. 
In verband daarmee hebben we het thema “vragen” uitge-
diept. Een moeilijk te overschatten hulpmiddel hierbij was 
de videocamera. 

contact
Zoals bekend is de kring de meest geëigende vorm die 
de functie van het groepsgesprek ondersteunt. Deze is 
vooral gebaseerd op het onderlinge (oog)contact van de 
gespreksdeelnemers. Mondelinge taal is immers ingebed 
in de totale ontmoeting waarbij houding, mimiek en toon-
zetting een medebepalende rol spelen. 

Dit geldt in nog veel sterkere mate voor het tweege-
sprek omdat je je hierbij binnen de intimiteit van de ander 
bevindt: op voelbare afstand, waar de muziek van de taal 
nog genuanceerder overkomt en waar de ogen als spiegels 
van de ziel worden ervaren. Het is niet te filmen wat er 
allemaal via het oogcontact wordt uitgewisseld. Maar we 
hebben het wel gedaan. (zie kader)

Verreweg de meeste Grundschulen in Duitsland bieden 
van half negen tot één uur onderwijs en in de vroege 
ochtend en middag opvang. Deze school heeft van 
de twee disciplines één team gemaakt. Dit bestaat 
uit leraren, sociaalpedagogen en opvoeders. Door 
onderlinge afspraken ondersteunen de teamleden 
elkaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat in de ochtenduren 
meestal twee mensen voor de groepen beschikbaar 
zijn: een leraar en een sociaalpedagoog. Te vergelijken 
met een groepsleider en een klassenassistent bij ons. 

Een opname van een normale ochtendkring van  
20 minuten wees uit dat: 
-  een lerares drie vragen per minuut stelde:  

58 vragen
-  een kind één vraag per twee weken stelde:  

2 vragen (in een groep van 20)
Dat gaf stof tot (gezamenlijk) nadenken. We stelden 
voor onszelf enkele grondregels vast:
1. we stoppen met het stellen van vragen waarvan we 

het antwoord al weten
2.  we stellen alleen een vraag wanneer we echt 

nieuwsgierig zijn
3.  we stellen alleen die vragen waar we eerst heel 

goed over na hebben gedacht

We maakten een videoregistratie van een 
portfoliogesprek tussen sociaalpedagoge Elke en 
Regina, een meisje van 10 jaar. Gemeten werd het 
aantal seconden dat elk aan het woord was.
Tijd: 250 seconden

Elke 65 26 %
Regina 140 56 %
samen 34 13,6 %
stilte 11 4,4 %

Ook werd het oogcontact gemeten. De 
gesprekspartners zaten schuin naast elkaar (plm. 90 º).

Elke kijkt Regina aan
Regina kijkt Elke aan
E en R kijken elkaar aan
E en R kijken elkaar niet aan
niet gemeten

35x
1x
163x
44x
7x

14 %
0,4 %
65,2 %
17,6 %
2,8 %
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De actie tegen de praktijk van en rond de CITO-eindtoets, met de suggestieve titel ‘Een streep door de eindtoets’ 
ligt in januari 2007 vijf jaar achter ons. Dat de actie effect heeft gehad en nog altijd heeft, staat vast. In tal 
van plaatsen en regio’s werd en wordt gediscussieerd over de eindtoets. In een aantal plaatsen en regio’s is 
die inmiddels afgeschaft, in andere heeft de toets (weer) de plaats gekregen, waarvoor die was bedoeld, een 
aanvulling op het advies van de basisschool .

voorspellingen
Meldde het CITO aanvankelijk dat het advies van de basis-
school beter voorspelt dan de eindtoets (ongeveer 80% 
tegenover 70%), nu wordt gezegd dat beide even hoog 
scoren. Er is een verklaring die erop kan duiden dat één van 
de door de actie onder de aandacht gebrachte problemen 
juist is toegenomen. Het CITO heeft naast de eindtoets de 
zogenaamde entreetoetsen ontwikkeld. Die toetsen winnen 
momenteel aan belang, omdat de inspectie er genoegen 
mee neemt die aan te merken als vervanger van de eind-
toetsscore. Het effect van die ontwikkeling kan uiterst kwalijk 
zijn als de uitkomsten van entreetoetsen, ver voor het laatste 
leerjaar van de basisschool, worden gezien als een bruikbare 
voorspeller voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. Een 
kind dat, bijvoorbeeld, bij een entreetoets scoort op een 
van de VMBO-niveaus krijgt dat stempel, want zo functio-
neert het, al in een vroeg stadium. Het is aangetoond dat 
leraren zich in het bijzonder inzetten voor kinderen, van wie 
de leerresultaten met enige extra inspanning op een hoger 
peil gebracht kunnen worden. Maar ook dat zij geneigd 
zijn degenen die ‘ver achterlopen’ te verwaarlozen, omdat 
met hen weinig eer valt te behalen . Daar komt nog bij dat 
schoolvorderingen van leerlingen van wie wordt verwacht 
dat die voor een LWOO-indicatie in aanmerking komen bij 
het bepalen van de schoolscore niet behoeven te worden 
meegeteld. Ook dat betekent in de praktijk bepaald geen 
aansporing om extra aandacht te besteden aan wie minder 
presteren. De kans is groot dat het resultaat van entreetoet-
sen bij het formuleren van adviezen wordt ‘meegenomen’. 
De scores van entreetoetsen kunnen zo als een ‘self-fulfil-
ling prophecy’ gaan functioneren. Interviews met (onder 
andere) allochtonen over hun schoolloopbaan geven grond 
voor deze veronderstelling. Een en ander kan een verklaring 
zijn voor gelijke succespercentages van het schooladvies en 
(eind-)toetsscores. 
Als het goed is, is het advies van de basisschool mede geba-
seerd op factoren die niet met toetsen kunnen worden 
gemeten, maar waarvan op goede gronden kan worden 
aangenomen dat die voor succes in het voortgezet onder-

wijs tenminste mede bepalend zijn. Te denken valt onder 
meer aan kunnen werken onder eigen verantwoordelijk-
heid, plannen en de afwezigheid van negatieve faalangst.
   

nieuwe argumenten
Er is een belangrijk nieuw argument om aan de advisering 
van de basisschool veel meer betekenis toe te kennen dan 
aan de uitslag van een landelijke toets. Sinds een aantal 
jaren is een ontwikkeling gaande waarbij verschillen tussen 
scholen voor voortgezet onderwijs toenemen. Er zijn er die 
het roer radicaal hebben omgegooid. Bij andere lijkt er nog 
geen discussie over ‘oud’ versus ‘nieuw leren’ te hebben 
plaatsgevonden. 
Bij de ene school is innovatie, of wat daarvoor doorgaat, 
van bovenaf opgelegd – dan gaat het steevast fout – bij 
andere is er ontwikkeling van onderop en bij weer andere 
is er op dit gebied intensieve samenwerking tussen de 
diverse geledingen. Het laatste, hoewel tijdrovender, heeft 
vanzelfsprekend de voorkeur. 
Onderwijs zou zo moeten worden ingericht dat het past 
bij alle leerlingen. Het ene kind heeft behoefte aan strak 
georganiseerd onderwijs, bij het andere kan veel aan het 
eigen initiatief worden overgelaten. Het is nog complexer. 
Voor hetzelfde onderdeel (vak) kan het ene kind een 
strakke structuur nodig hebben, terwijl dat bij een ander 
onderdeel juist overbodig is. Bij vormen van streaming, 
het belangrijkste kenmerk van ons voortgezet onderwijs, 
worden deze verschillen tussen kinderen genegeerd. Dat 
leidt tot riskante generalisaties, alsof een schooltype alleen 
geschikt zou zijn voor een bepaald type leerling. Opmer-
kingen van het type ‘Kenmerkend voor de VMBO-ers is dat 
hij/zij ….’ zijn daarvoor illustratief.
Van een leraar basisschool in de bovenbouw mag worden 
verwacht op de hoogte te zijn van de typische kenmerken 
van scholen voor voortgezet onderwijs in de plaats of regio 
en de afdelingen daarbinnen. Met behulp van gedegen 
kennis van een kind, verzameld in de loop van de jaren, kan 
deze het beste beoordelen welke school bij het kind past. 
De CITO-toets is daarvoor ongeschikt, die veronachtzaamt 
namelijk de grote en toenemende verschillen tussen scho-
len. Daarbij komt nog de onjuiste veronderstelling dat taal- 
en rekenprestaties bij alle kinderen voor onderwijssucces 
doorslaggevend zijn. Die denkfout ligt ook ten grondslag 
aan het kwaliteitsonderzoek van de inspectie. 

iets bereikt?
In een aantal plaatsen en regio’s is besloten de CITO-eind-
toets niet langer af te nemen. Een andere ontwikkeling 
ligt in de lijn van de actie in 2001. In ‘Koers’, het beleids-
document van Minister Van der Hoeven (juni 2004) is aan-
gegeven dat de onderwijsinspectie er vanaf september

Ad Boes

De (cItO-)eindtoets
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2005 op dient toe te zien dat een kind niet uitsluitend op 
basis van de eindtoetsscore in het voortgezet onderwijs 
wordt geplaatst. Letterlijk staat er dat de inspectie moet 
toezien op de weging van het advies van de basisschool 
bij het aannamebeleid van de VO-school. De formulering 
geeft weliswaar ruimte voor diverse mogelijkheden, maar 
niet voor het negeren van het advies, zoals dat nog altijd 
voorkomt. Ik had er voor de laatste zomervakantie opnieuw 
een ervaring mee. Een stamgroepleider adviseerde op basis 
van drie jaar ervaring met een kind in de bovenbouw (over 
continuïteit gesproken!); de CITO-score wees echter anders 
uit. De VO-school hield voet bij stuk, alleen de CITO-sco-
re telt uiteindelijk. Ook de ouders hielden vol. Ze gingen 
akkoord met een hertoets en het kind kreeg op basis van 
het resultaat alsnog de plaats die was geadviseerd door de 
school. Maar wat als ouders minder assertief (kunnen) zijn? 
Het staat voor mij vast dat wat ‘de maatschappelijke on-
derkant‘ heet de meeste hinder ondervindt van de huidige 
situatie en dat daar veel talent verloren gaat. 
Er zijn, het geheel overziende, positieve en negatieve ont-
wikkelingen te melden. Het gebruik van de eindtoets- én 
entreetoetsscores voor oneigenlijke doelen zou volgens mij 

als eerste moeten worden aangepakt. Welke politieke partij 
maakt zich er hard voor? 

Actueel
Op het moment dat de laatste hand wordt gelegd aan dit 
artikel komt Minister Van der Hoeven met het voornemen 
om bij alle kinderen aan het eind van de basisschool de-
zelfde toets af te nemen. Het zittende kabinet kan op dit 
moment geen ingrijpende beslissingen meer nemen en dat 
is maar goed ook. Het voorstel gaat voorbij aan een was-
lijst van bezwaren, waaraan de NJPV naar het oordeel van 
velen een fundamentele bijdrage heeft geleverd. Misschien 
is het voorstel niet meer dan een voortijdig handjeklap met 
de VVD als toekomstige coalitiepartner: jullie (VVD) de peu-
tertoets, dan doen wij (CDA) de eindtoets . Het is zaak alert 
te reageren. De samenwerkende vernieuwingsorganisaties 
komen, waarschijnlijk nog dit kalenderjaar, met een uitge-
werkt alternatief voor de opbrengstparagraaf van het toe-
zicht voor het primair onderwijs. 

Ad Boes is beleidsmedewerker van de Nederlandse Jenaplan Vereniging 

Fotografie: Joop Luimes

Reinou Aagtjes

Message in a bottle
Ik ben begonnen met het voorlezen van het boek ‘Message 
in a bottle’. De kinderen reageerden zo enthousiast dat we 
als stamgroep besloten om hier meer mee te doen. Kinde-
ren stelden voor om het boek samen te lezen.
Ik heb de tekst gekopieerd en zo had ieder kind de moge-
lijkheid om mee te lezen. Er volgde een aantal leeslessen, 
waarin de stamgroepsleider een stukje voorlas en daarna 
een aantal kinderen vroeg om ditzelfde stukje voor te le-
zen. Ik lette tijdens deze lessen goed op de uitspraak en 
het begrijpen van de tekst. Lastige woorden kwamen op 
het bord om samen te oefenen. Het vertalen van de stukjes 
tekst lukte met behulp van een woordenboek, internet en 
het aan elkaar vragen en overleggen. Tijdens deze lessen 
was het mooi om te zien dat kinderen kritisch naar elkaar 
luisterden en elkaar hielpen waar dat nodig was. 
Bij het lezen van een boek vonden we het leuk en zinvol 
om hieraan een aantal opdrachten te koppelen. De eerste 
opdrachten waren vooral gericht op het benoemen van de 
hoofdpersonen in het verhaal, de verhaallijn kunnen volgen 
en vragen over de tekst beantwoorden. De vaardigheden 
van begrijpend lezen toegepast op een Engels verhaal.

Flessenpost in een e-mail
Na een aantal lessen en opdrachten te hebben gedaan 
kwam een van de kinderen op het idee om echte flessen-
post te versturen. Toen bleek, dat dit lastig zou zijn om 
snel wat mee te doen, werd het idee geopperd om con-
tact te zoeken met een school in Engeland, zodat we in 

plaats van post in een fles versturen konden e-mailen. De 
kinderen wilden allemaal wel een brief schrijven naar een 
basisschool in Engeland. Vervolgens zijn we een aantal les-
sen bezig geweest met het schrijven van een goede brief, 
waarin de aanhef, afzender, geadresseerde en andere eisen 
aan bod gekomen zijn.
Om erachter te komen waar de brief/e-mail heen gestuurd 
zou worden, hebben we ons verdiept in de topografie van 
Engeland. Daarbij hebben we ook gekeken naar de route 
van een fles als je die aan de Nederlandse kust in het water 
zou gooien. Over welke wateren, rivieren ‘vaart’ zo’n fles 
en hoe sterk is de stroming daar?
Tenslotte hebben alle kinderen een brief in het Engels 
geschreven met daarin hun hobby’s, iets over de school, 
vrienden en andere zaken die zij de moeite waard vonden 
om te vertellen. 
Zo kan een boek aanlei-
ding zijn om op een zin-
volle en betekenisvolle 
wijze contact te leggen 
met een andere school 
in het buitenland.

Reinou Aagtjes is stamgroep-

leider van een bovenbouw-

groep van de Jenaplanschool 

St. Paulus in Leeuwarden

In de meeste Jenaplanscholen wordt Engels als apart vak gegeven. Op de Paulusschool in Leeuwarden was een 
Engels boek aanleiding om er een volledig project aan te koppelen. 

Message in a bottle



Pien komt nog enthousiaster dan gewoonlijk uit school 
en loopt direct door naar de speelgoedkast. Zonder iets 
te zeggen staat zij daar een poosje geconcentreerd te 
kijken.
“Jaaa! Bom is met de buh en bril ook.” En als ware 
schatten worden een enorme knikker en een zonnebril 
op tafel gelegd. Blijkbaar staat het kruisje op haar hand 
deze dag voor het verzamelen van voorwerpen met een 
buh, want zo heet de letter B op school.

Tijdens het brood eten gaat het peinzen over spullen 
met een b onverminderd door. Boek en bal hoeven niet 
meer want die heeft de juf al op de tafel gelegd, vertelt 
ze. Boom en bank zijn goed maar die kunnen niet mee 
naar school. Al pratend komt het poppenhuis in zicht en 
na een grondige inspectie levert dat een bad, een bed, 
een box en een baby op. Een prima score lijkt me zo 
maar die mening wordt niet gedeeld. Alles om ons heen 
wordt bekeken met de ogen van een b-speurder en dat 
zal de hele week zo blijven. Wat een prachtige manier 
om kinderen aan het denken te zetten zeg.

Dan ziet ze het kruisje op haar hand. “Mama, oma heeft 
toch bijen? We werken over bijen, dat is ook met een 
buh, en ik heb tegen de juf gezegd dat oma bijen heeft 

en toen vroeg de juf of oma iets over bijen kan komen 
vertellen.” 
“Bel oma maar even op om dat te vragen,” antwoord ik. 
Dat laat ze zich geen tweede keer zeggen. Met behulp 
van haar grote zus die in het adresboek van de telefoon 
oma’s nummer even voor haar opzoekt, gaat ze aan de 
slag en ik luister naar het gesprek met oma. Zo te horen 
twijfelt oma nog maar Pien windt haar om haar vinger. 
“Ja, de juf heeft wel een boek over bijen maar omdat jij 
zelf bijen hebt, kun je allemaal andere dingen vertellen. 
Doe je het oma?”
Zo, dat is geregeld. Ineens springt ze op van tafel, rent 
naar de verkleedkoffer in de gang en komt terug met 
de ietwat smoezelige baard van Sint. Baard is ook met 
een buh! “Ja, baard dat is ook een mooie maar eigenlijk 
moet de baard eerst even in de was want de Sint en Piet 
kleren worden intensief gebruikt. Dat gebruik hangt tot 
mijn verbazing niet samen met het sinterklaasseizoen. 
Zelfs in de zomer staat de goedheiligman regelmatig 
bij ons op de stoep. “Misschien kun je de baard mor-
gen meenemen als ik hem gewassen heb?” Nee, dat is 
uitgesloten, alle b-spullen gaan direct mee naar school. 
Vooruit dan maar, dat is dan voor de b van betrokken-
heid en de b van het belang om iets bij te dragen aan 
activiteiten in de groep.

Buh

De moeDer
 van...




