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Felix Meijer

Op 11 februari is Midas Dekkers na 27 jaar en 1250 columns 
gestopt met zijn bijdrage aan Vara’s Vroege Vogels. Ik 
bewonder hem en zijn columns zeer, niet alleen vanwege 
de inhoud, maar ook om de vorm. ‘Een column is een 
gebakje, een tompouce. De bodem en de bovenkant moe-
ten stevig zijn, daartussen kan slagroom, met hier en daar 
een nootje.’ In een column over bijvoorbeeld de paashaas 
(zijn eerste bijdrage in 1980), de bakvis of de neushoorn-
vogel nam hij eigenlijk het beest Mens op de hak in zijn 
geheel eigen stijl met verrassende omkeringen, tegenstel-
lingen en eigenzinnige meningen.  
Door te stoppen is een last van hem afgevallen. Hij kon ein-
deloos worstelen, vooral met het begin van zijn column: ‘Ik 
ben een tobber. Ik ploeter, moet urenlang lezen, ijsberen, 
twijfelen en herschrijven. En elke week denk ik weer: dit 
wordt de eerste keer dat me echt niets te binnen schiet.’  
En in zijn laatste column vertelde hij zelfs: ‘Beginnen is lang 
niet zo moeilijk als ophouden, zo weet elke drinker.’

Ook al hoef ik slechts vijf columns per jaar te schrijven als 
opening van Mensenkinderen, ik herken me erg in de tot-
standkoming: weken van tevoren scheur ik stukjes uit kran-
ten en noteer ik losse ideeën op allerlei papiertjes. Wanneer 
de deadline nadert en de kopij van de andere auteurs al 
klaar ligt om naar de vormgever te sturen, zet ik me aan 
mijn bureau met alle knipsels om me heen zonder al een 
kop of staart of met Midas te spreken een boven- of onder-
kant te zien. En wat zal ik voor ‘vulling’ bedenken ……?

…… Scholieren en studenten die in Den Haag protesteren, 
omdat ze meer willen leren? Zo zeggen MBO’ers: ‘We zijn 
niet tegen competentiegericht leren, maar willen wel dui-
delijkheid. We hebben beslist structuur nodig.’ Dit is toch 
waar iedere docent van droomt? Gemotiveerde leerlingen 
die zelf vragen om meer te mogen leren? Wat zou het 
mooi zijn om nu geen ongevraagde instructies te geven, 
waardoor ze een passieve en consumerende houding aan 
nemen. Maar nu doorvragen: Wat wil je leren? Hoe wil je 

dat leren? Aanbod op maat, begeleiden en ondersteunen, 
waardoor studenten het zelf kunnen; zij zijn degenen die 
het moeten leren. Is dat ‘oud leren’ of ‘nieuw leren’? Het 
maakt mij niet uit: het lijkt mij de ultieme vorm van leren. 
…… Of de reactie op de tegenvallende reken- en spellingre-
sultaten van Pabo- en HBO-studenten in het algemeen om 
een tussenjaar te creëren, waarin deze onderdelen extra 
aandacht krijgen? Is het niet vreemd dat er in het gewone 
curriculum geen ruimte voor is, maar dat het wel zo belang-
rijk gevonden wordt dat er een heel jaar aan besteed kan 
worden?
…… Of de Nederlandse kinderen als de gelukkigsten van 
Europa?
…… Of de roep van een deel van de Tweede Kamer om 
een onderzoek te houden naar de vernieuwingen in het 
onderwijs in de laatste jaren? Incidentenpolitiek gebaseerd 
op indianenverhalen?

…… Of de nieuwjaarsrede van Job Cohen, burgemees-
ter van Amsterdam, waarin hij aan gaf dat we in de hui-
dige samenleving te weinig tijd nemen om na te denken. 
Alles wordt opgeofferd aan snelheid. Behoeften moeten 
onmiddellijk worden bevredigd, we hebben onze mening 
paraat en die moeten we ook onmiddellijk en liefst zonder 
beperking kunnen ventileren. Alles wat tussen ons en onze 
behoeften in staat, ruimen we zonder pardon uit de weg, 
meestal verbaal, soms zelfs fysiek. Onze acties worden 
minder doordacht en dus directer en grover, met alle gevol-
gen van dien. We nemen geen tijd meer om na te denken 
en te reflecteren. Laten we elkaar meer (be)denktijd gun-
nen, aldus Cohen.

Met het schrijven van het zeshonderdste woord ben ik 
ongemerkt aan het einde van deze column gekomen. Zo 
heb ik met het schrijven van deze laatste woorden twee 
maanden scheur- en bedenktijd voor mijn volgende column 
gekregen. Ik wens u veel mooie gedachten en ideeën bij 
het lezen van dit nummer. 
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Alles wat een aanvang heeft,

moet een eind hebben,

anders is er geen beginnen aan.

Midas Dekkers, 11 februari 2007

VaN DE REDactIE
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Bij het horen van het woord ‘gemiddeld’ ontwaakt in mij een enorme irritatie. Eigenlijk een soort woede. Misschien ook 
wel verdriet. Of schaamte. Ik beken:
Ik heb mijn leven lang met kinderen gewerkt. Wij moesten ze in toenemende mate toetsen, onder het motto ‘meten is 
weten’. En kijken hoe ze zich verhielden ten opzichte van het gemiddelde. Dat was namelijk tegelijk de norm. En dat was 
dan het gegeven waar we mee verder moesten. Wat ons verder handelen grotendeels bepaalde. Waar we mee in het 
reine moesten zien te komen. Waar we ons professionele geweten op moesten ijken. 

Het gemiddelde kind is een fictie. Ik heb er veertig jaar vrij intensief mee van doen gehad, maar het gemiddelde kind 
bestaat niet. Kinderen zijn altijd bijzonder, nooit gemiddeld. Maar momenteel is de gangbare visie dat je een substantiële 
afwijking van het gemiddelde al gauw moet interpreteren als probleem, als handicap. En soms als een ramp. Aborteren 
is te laat.

Het gemiddelde kind. Hoe kom je daar aan? Ik zal het u uitleggen: je telt alle kinderen van Nederland bij elkaar op en 
deelt ze door het aantal. Hoe je dat in godsnaam voor elkaar krijgt mag Joost weten, maar het resultaat daarvan is het 
gemiddelde. Hoe hoger het algemene peil, hoe hoger het gemiddelde. Vervolgens is er hoe dan ook een vast percentage 
dat zo ver onder het gemiddelde scoort dat je je over hen zorgen moet gaan maken. 

Dat is het kenmerk van professionaliteit. Je zorgt niet voor je kinderen, nee, je maakt je zorgen. Om redenen van buitenaf. 
Eigenlijk zorg je alleen maar voor jezelf. In Amerika onderzochten ze welk beeld de leerlingen hadden over hoe hun lera-
ren over hen dachten. De meesten zeiden: “They don’t care…”. Dat betekent iets anders dan dat ze zich geen zorgen 
maakten. 

En dat heeft weer te maken met het feit dat het gemiddelde van al de kinderen op jouw school het schoolresultaat 
bepaalt. Want ook dat wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Kunt u zich voorstellen hoe we op den duur naar 
uw, naar onze kinderen gaan kijken? Kinderen worden gebruikt om schoolresultaten te genereren. 

Het gemiddelde kind is onrecht. Het is niet gemiddeld, het wordt gemiddeld. In zijn spel is het kind een hoofd groter dan 
zichzelf, is het bezig met de volgende stap (sprong) in zijn ontwikkeling. Daar is het mederegisseur van zijn eigen leren. 
Maar in de school wordt het een hoofd kleiner gemaakt. Daar wordt het als persoon over het hoofd gezien. 
Geachte jury. Ik heb kinderen gemiddeld. Systematisch en onbarmhartig. Ik heb gecollaboreerd met het systeem. Iedereen 
deed het, dus was het norm. Ook ik ben gemiddeld, een hoofd kleiner dan mijzelf. Ik beken.

Gemiddeld
T O M

In verband met de sabbatical van 
Theo komt de column op deze 
pagina deze keer uit de pen van 
onze vertrouwde Tom  
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Ellen Reehorst 

Motto
Op jenaplanscholen verwijst de kreet ‘Maken en gebrui-
ken’ naar een van de thematische leergebieden uit de SLO 
mappen voor Wereldorientatie. Het is bovendien een mooi 
motto voor leerkrachten die met verhalend ontwerpen wil-
len werken. Echte doe-het-zelvers doen niets liever dan 
hun eigen verhalende ontwerpen maken. Maar minstens 
zoveel mensen gebruiken maar wat graag een bestaand 
ontwerp dat goed is uitgewerkt. Het aardige van verhalend 
ontwerpen is dat in dat laatste geval de uitvoering in elke 
groep anders zal verlopen. Wie een kant-en-klaar verha-
lend ontwerp wil gaan uitvoeren zal de verleiding om het 
naar eigen hand en groep te zetten meestal niet kunnen 
weerstaan. En mocht er toch sprake zijn van ongewijzigd 
uitvoeren, dan zorgt de inbreng van de kinderen altijd voor 
eigenheid en originaliteit.

Creativiteit is niet genoeg
‘Je moet zeker erg creatief zijn om zelf een verhalend ont-
werp te maken?’ Op bedenkelijke toon wordt deze vraag 
nogal eens gesteld bij de start van een ontwerpcursus. 
Onuitgesproken gedachte erbij lijkt vaak: ‘En dat ben ik 
helemaal niet...’. Wees gerust, bij het maken van een goed 
verhalend ontwerp is creativiteit maar een bescheiden 
ingrediënt. Veel belangrijker zijn doelgerichtheid, disci-
pline en gevoel voor kwaliteit. Wat wil je kinderen precies 
leren? Welke vaardigheden wil je dat ze oefenen? Welke 
leerervaringen wil je ze laten opdoen? Welke kerndoelen 
ga je in het ontwerp aan bod laten komen? Welk deel van 
de methode ga je vervangen door dit ontwerp? Pas als je 
dit heel precies weet kun je verder. Wie al lezend een eigen 
ontwerp wil maken moet nu dus eerst even aan het werk 
...
Een verhalend ontwerp zonder duidelijke inhoud is mis-
schien wel leuk en gezellig, maar eigenlijk zonde van de 
onderwijstijd. Al was het alleen maar omdat een ontwerp 
met een stevige inhoud door de kinderen nog vele malen 
leuker wordt gevonden. 

Op zoek naar een mooie context
Stel je voor, je hebt besloten een ontwerp te maken rond 
het thema gezonde voeding. Op je lijstje staan zaken als 
schijf van vijf, eigen eetgewoonten, lekker en gezond eten 
proeven, zelf koken, samenwerken, presenteren. Je hebt 
een stapel boeken en folders klaargelegd om in te blade-
ren. En zit nu te wachten op een idee voor een interes-
sante context. In welke levensechte situatie komt gezonde 
 voeding logisch en natuurlijk aan bod? 

Een klein beetje creativiteit helpt natuurlijk, maar eigenlijk 
komt het nu meer aan op discipline. Zet je zelf aan het 
brainstormen en houd je aan de eenvoudige spelregels die 
daarbij gelden. Niet ja-maren (ook niet in jezelf) en je zelf 
de opdracht geven in zo kort mogelijke tijd een groter aan-
tal ideeën te bedenken dan je voor mogelijk houdt. Om je 
op gang te helpen hier de eerste contexten over gezonde 
voeding voor je lijst van 20, of 30 ...?!
1. de diëtiste
2. de dikke jongen
3. de buurtsupermarkt
4. het ziekenhuis restaurant

Al brainstormend kun je denken aan hoofdpersonen die 
met gezonde voeding te maken hebben en aan bedrijven 
die onvermijdelijk met dit thema geconfronteerd worden. 
Het idee om met de middenbouw een Super McDrive 
te beginnen, een fastfoodketen die gespecialiseerd is in 
gezonde voeding, ontstond tijdens zo’n brainstorm. Je 
snapt dat dit idee als een van de laatste werd bedacht, 
toen de ontwerpers een beetje flauw werden van al die 
gezonde voeding!
 

Verhaallijn geeft samenhang en betrokkenheid 
Een kansrijk idee voor een context werk je uit in een ver-
haallijn van meerdere episodes. Zo’n verhaallijn geeft een 
plezierige, logische samenhang aan de leeractiviteiten en 
zorgt ervoor dat de kinderen het gevoel krijgen deel uit te 

Dit vijfde en laatste artikel in een serie 
over Verhalend ontwerpen gaat over het 
zelf maken en bewerken van verhalende 

ontwerpen. De voorbeelden en verhalen zijn – hoe kan het ook anders – afkomstig uit ontwerpen voor het 
leergebied ‘Maken en gebruiken’. Zowel doe-het-zelvers als hergebruikers zullen er inspiratie in kunnen vinden.
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Maken en (her)gebruiken
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maken van een groter geheel. Voor de Super McDrive is de 
verhaallijn niet heel ingewikkeld. Na een kort verhaal van 
de leerkracht over een familie die terugkomt van vakantie 
en snel iets wil eten richten de kinderen een eigen fastfood-
restaurant op (episode 1). De nieuwe medewerkers zoeken 
uit wat gezonde voeding is en voeren gesprekken met hun 
toekomstige klanten (episode 2). Er worden recepten uit-
gezocht, besproken met een expert en uitgetest (episode 
3). De opening komt in zicht, dus het restaurant wordt 
ingericht voor de ontvangst van gasten (episode 4). Vlak 
voor de opening wordt het openingsmenu klaargemaakt. 
De gasten vinden het heerlijk! (episode 5). 

Deze eenvoudige verhaallijn leidde in groep 4/5 van De 
Swoaistee tot een explosie van leerenergie en betrokken-
heid. Veel kinderen uit de groep komen regelmatig bij een 
fastfoodrestaurant. Ze kunnen dan ook heel goed beden-
ken hoe hun eigen restaurant eruit zou moeten zien. En 
als juf Sanne vertelt dat steeds meer mensen het belang-
rijk vinden om gezond te eten, vinden ze het een goed 
idee om een gezond fastfoodrestaurant te beginnen. 'Een 
MacSnack', zegt een van de kinderen. ‘Een SuperMacSnack’ 
vult een ander aan.
De naam is er, en korte tijd later ook het logo, de platte-
grond en de medewerkers. Een logische volgende stap is 
om eerst goed uit te zoeken wat nou eigenlijk gezond en 
ongezond is. Dat blijkt nog niet zo simpel: veel voedings-
middelen zijn gezond zolang je er maar niet te veel van 
eet. Gelukkig biedt de schijf van vijf uitkomst. De kinde-
ren bekijken allerlei brochures en boeken en maken een 
informatieve wand over gezonde voeding. Dat is ook voor 

hun klanten interessant. Natuurlijk willen de medewerkers 
daarna heel precies weten hoe gezond hun klanten eigen-
lijk eten en wat ze lekker vinden. Samen bedenken ze een 
vragenlijst en elk kind voert een of meer gesprekken. 

Wanneer ik met Hanneke Venema op bezoek kom in 
deze groep, krijgen we meteen een rondleiding. Een van 
de kinderen bedenkt dat ze ons mooi hun enquête kun-
nen afnemen. Hanneke mag eerst. ‘Hoe gezond eet u?’ 
Hanneke vertelt dat ze het vaak heel druk heeft, dus niet 
altijd aan koken toekomt. De kinderen kijken bedenkelijk. 
‘Wat eet u ’s ochtends bij het ontbijt?’ Hanneke: ‘Dat is 
altijd wel gezond, dan pers ik een paar sinaasappels uit 
en eet een boterham met hagelslag.’ ‘Eet u elke ochtend 
hetzelfde?’ vraagt een van de jongens op serieuze toon. 
Hanneke beaamt dat. Waarop hij haar ernstig aankijkt en 
met nadruk zegt: ‘Elke dag hetzelfde is echt niet goed. 
 Gevarieerd eten, dat is het allerbelangrijkste.’ 

Als ik aan de beurt ben weet ik al een beetje wat me te 
wachten staat. Tenminste, dat denk ik. Want voor mij heb-
ben de kinderen nog een extra vraag in petto: ‘Heeft u 
misschien nog lekkere en gezonde recepten voor ons?’. Ik 
moet even diep nadenken over een recept dat makkelijk 
te maken is en vertel ze dan over het favoriete toetje van 
mijn kinderen: Smullie. Geprakte banaan, honing, citroen, 
kwark, beetje melk – smullen maar. Het lijkt de kinderen 
wel wat, maar voordat het op de menukaart mag moet 
het eerst worden getest. Dat testen is nog een hele klus. 
Gelukkig kunnen een paar ouders komen helpen. De kin-
deren leren om ingrediënten af te wegen en recepten om 
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te rekenen naar andere hoeveelheden. Samen proeven ze 
de gemaakte recepten en beslissen ze wat voor eten ze 
voor de gasten op de openingsdag kunnen kopen.

Op de openingsdag is de klas ingericht als een heus fast-
foodrestaurant. Eerst presenteren de kinderen hun werk en 
dan kunnen de gasten aan de balie hun menu bestellen en 
afrekenen. De medewerkers lopen rond om alles snel weer 
schoon te maken. De fruitspiesjes zijn erg lekker en dus 
snel uitverkocht. De meeste ouders maakt dat niet zoveel 
uit: ze genieten ervan om hun kind zo serieus bezig te zien. 
Al is het soms wel lastig dat ze thuis aan tafel telkens vra-
gen of het eten wel gezond is ...

Kwaliteit zit in details
Heldere doelen, een mooie context, een logische ver-
haallijn; het lijkt of je een heel eind op weg bent als je 
dit allemaal hebt bedacht. Toch hangt de kwaliteit van 
een verhalend ontwerp, de diepgang van leren, minstens 
zoveel af van de uiteindelijke leeractiviteiten en sleutelvra-
gen. Zo staat in episode 2 gezonde voeding centraal. Wat 
laat je de kinderen doen, maken, opzoeken, uitwerken, uit-
proberen, bespreken? Welke informatie zouden ze hierbij 
kunnen gebruiken? Goede leeractiviteiten zijn doelgericht, 
goed gestructureerd en hebben vaak een concreet, zicht-
baar eindresultaat dat op het wandfries kan worden opge-
hangen. Goede leeractiviteiten geven vooral ook ruimte 
voor eigen vragen en eigen inbreng – een werkblad met 
stukjes tekst en vragen past dan ook niet in een verhalend 
ontwerp.
Met de sleutelvragen richt je het denken van de kinderen 
en geef je dat denken tegelijk volop ruimte. In de fastfood-
keten gaat het dan om vragen als: Hoe zouden we erachter 
kunnen komen wat gezonde voeding is? Wat weten we 
eigenlijk al over gezonde en ongezonde voeding? Hoe zou-
den we te weten kunnen komen wat onze klanten graag 
willen eten in onze SuperMacSnack? 

Bakker wordt vuilnisman
De SuperMcDrive is een van de vier ontwerpen uit een 
schoolbrede serie van vier. Voor de jongste kleuters 
 bedachten we ‘de bakker’. Een bakker en z’n vrouw, een 
bakkerij en een winkeltje in de klas, zelf van alles bakken 

Ontwerpen ‘Maken en gebruiken’

De Wereldreiziger (bovenbouw)
Een jonge wereldreiziger trekt met zijn bus de wereld 
over. Hij ontmoet veel mensen en is erg geïnteresseerd 
in wat zij verbouwen en eten. Hoe produceren zij 
eigenlijk het voedsel dat in Nederland wordt gegeten? 
En waarom krijgen zij daar zo weinig voor betaald? 
De wereldreiziger besluit van zijn bus een rijdende 
Wereldwinkel te maken. 

Super McDrive (middenbouw)
als je terugkomt van vakantie is er niks lekkerders 
dan eten in een fastfoodrestaurant. Maar is het ook 
gezond? De kinderen beginnen een Super McDrive die 
gespecialiseerd is in gezonde voeding. Ze verzamelen 
recepten, checken die met de schijf van vijf, en zetten 
hun gasten bij de opening een heerlijke gezonde 
maaltijd voor.

Handwerkoma (middenbouw)
De oma van annabel (7) houdt erg van handwerken. 
Op zolder heeft ze allemaal lapjes en bolletjes wol. 
annabel wil ook graag leren spinnen, breien en haken! 
Samen met Oma maakt ze een mooi versierd t-shirt. 
Een feestelijke modeshow vormt het slot van dit 
ontwerp.

De buurtsuper (onderbouw)
Vroeger had elke wijk een eigen buurtsupermarkt, 
waar je al je boodschappen kon kopen. Eigenlijk 
jammer dat dat niet meer zo is. De kinderen beginnen 
een eigen buurtwinkel, zoeken uit hoe de producten 
die ze verkopen geproduceerd worden en breiden 
hun buurtwinkel uit met een cadeaushop waar ze 
zelfgemaakte cadeautjes verkopen.

De vuilnisman (onderbouw)
Willem heeft de baan gekregen waar hij van droomde: 
vandaag begint hij als vuilnisman. Er is wel veel wat hij 
moet weten over afval... als hij het grof vuil ophaalt 
kijkt hij zijn ogen uit. Waarom brengen mensen zulke 
mooie spullen niet naar de kringloopwinkel?

De bakker (jongste kleuters)
In een klein dorpje woont een aardige bakker. De 
kinderen richten zijn bakkerij en zijn winkel in. Ze 
bedienen de klanten, maken brood en koekjes en 
houden net als de bakker open dag.

De uitgewerkte ontwerpen over het ervaringsgebied 
‘Maken en gebruiken’ (en tal van andere 
ervaringsgebieden) zijn verkrijgbaar in de webwinkel 
op www.verhalendontwerpen.nl of via e.reehorst@
educatief-ontwerpen.nl
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en verkopen. Leuk, vond het onderbouwteam van rkbs de 
Rietveld dat met deze ontwerpen aan de slag zou. Maar 
wel jammer dat afval en afvalverwerking niet aan bod 
komen. Als ze van de bakker nou eens een vuilnisman zou-
den maken, en dan ... Zo gezegd zo gedaan, en de resulta-
ten mochten er zijn.

‘Onze vuilnisman heet Jan en leeft helemaal. Hij hangt 
levensgroot op het wandfries, maar ’s nachts is zijn boven-
lijf losgegaan. Jord ziet het en roept: ‘Jan is ziek, ik denk 
dat ie moest kotsen!’ 
‘De kleuters hebben in de gang van superlego vier bakken 
gemaakt, rood, groen, geel en blauw. Daarbij hangen col-

lages van het afval dat erbij moet. In de gang hebben we al 
jaren een batterijenbak staan, maar daar komt heel weinig 

in. Tijdens dit ontwerp zijn de kinderen die bak eens goed 
gaan bekijken, en tot mijn verbazing stroomt hij vol. Afval-
scheiding leeft!’

‘Als je mijn kleuters vraagt wat ze willen worden is er maar 
één beroep: vuilnisman. Een van de ouders vroeg laatst, 
half voor de grap en half serieus, of we ook eens over 
andere beroepen konden werken, bijvoorbeeld over een 
piloot...’

Zelf maken of hergebruiken?
Wie zelf verhalende ontwerpen wil maken heeft een beetje 
tijd nodig. Samen met een enthousiaste collega gaat het 
vaak veel beter dan alleen. Doe-het-zelvers vinden in het 
boek ‘Verhalend ontwerpen, een draaiboek’ veel tips en 
volop inspiratie. Ook is het mogelijk een gerichte ontwerp-
cursus te volgen.

Maar ook met hergebruik van verhalende ontwerpen is niets 
mis: de uitvoering van een hergebruikt ontwerp is altijd 
anders en vaak mooier dan het origineel. Hergebruikers 
vinden in de webwinkel op www.verhalendontwerpen.
nl een groeiend aantal goed uitgewerkte ontwerpen. Op 
aanvraag maken we graag nieuwe ontwerpen. Ook is het 
mogelijk een scholingsbijeenkomst te verzorgen gericht op 
het uitvoeren van vooraf gekozen ontwerpen.  
 
En twijfel je tussen zelf ontwerpen of hergebruiken? Geeft 
niks, aan het verhaal van de bakker en de vuilnisman zie je 
dat de scheidslijn vaak flinterdun is!

Ellen Reehorst is medewerker van het Bureau voor Educatief 

 Ontwerpen 

De foto’s zijn gemaakt op de jenaplanschool De Swoaistee in 

 Groningen en rkbs de Rietvink in Zaandam.

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

Canon kinderboeken
In dit nummer treft u al een aantal inzendingen aan voor 
de Top 5 van kinderboeken. Tot 1 april kunt ook u of uw 
stamgroep een Top 5 van de beste kinderboeken insturen. 
We zijn ook erg benieuwd naar uw motivatie. Hiermee 
 zullen we in het meinummer een canon samenstellen, ver-
gelijkbaar met de canon van geschiedkundige hoogtepun-
ten. Onder de inzenders wordt een pakket kinderboeken 
verloot. We verwachten veel inzendingen via mensen-
kinderen@hetnet.nl.



Stuur uw kinderboeken Top 5 voor 1 april 
naar mensenkinderen@hetnet.nl



�MENSENKINDEREN 106
maart 2007

Catharina Bos-Drenth

Het juryrapport
‘De jury is enthousiast over dit project: een originele aan-
pak, toegesneden op de eigen situatie van de school. Dit is 
een geslaagde en creatieve manier om geschiedenis dichter 
bij de leerlingen te brengen.
Het project sluit aan bij de leefwereld van de kinderen, is 
goed doordacht en degelijk opgezet. Het is zeer uitvoerig 
beschreven en daarbij steeds specifiek vermeld wat de 
bedoeling is, zowel voor de leerlingen als voor de leer-
krachten.
Het project koppelt op aansprekende wijze theorie en 
praktische activiteiten. Alle scholieren doen er hun voor-
deel mee want het project wordt ‘schoolbreed’ uitgewerkt. 
Men werkt met het zogeheten Verhalend ontwerpen. Met 
het beschrijven van bepaalde episodes en het stellen van 
sleutelvragen ontdekken kinderen zelf hoe dingen lopen 
of gelopen zijn. Het is een methode die tegenwoordig 
vaker gehanteerd wordt, maar lang niet zo goed uitpakt 
als hier’. 

De verhaallijn
De verhaallijn over de Geschiedenis van Ommelander-
wijk en Zuidwending hebben we gemaakt, omdat we het 
belangrijk vinden dat kinderen weten waar ze hun voeten 
op de grond zetten. 
Ommelanderwijk en Zuidwending zijn twee lintdorpen. De 
sleutelvraag ‘Waardoor komt het dat onze dorpen lintdor-
pen zijn?’  heeft kinderen tenminste drie weken aan het 
werk gezet.

De verhaallijn werd in de gemeenschapsruimte feestelijk 
geopend door Feico Clocq in aanwezigheid van 177 kin-
deren, een groot aantal ouders en teamleden met het 
verhaal van Grietje Adriaans, die later met Adriaan Geert 
Wildervanck trouwde. Na de opening gingen de kinderen 
en groepsleiders aan het werk. Het onderwerp stond drie 
weken centraal bij alle activiteiten in de school: wereld-
oriëntatie, taal, schrijven, lezen, rekenen en kunstzinnige 
vorming. Onderwijs in samenhang! De kinderen waren in 
en om de school, in het dorp en bij de sluis intensief aan 
het onderzoeken waardoor hun leefomgeving geworden 
is zoals die nu is. (Wat wijst nog op de winkeltjes die er 
waren? Van wie staat er een beeld midden in het dorp? 
Wat betekenen de (straat)namen?

Op een dag voer het turfschip ‘De Familietrouw’ naar de 
sluis van Ommelanderwijk. Alle kinderen mochten in en op 
de boot, waar drie schippers hun verhalen aan de kinderen 
vertelden. Ademloos luisterden ze naar de verhalen over de 
scheepsjagers en de schippersfamilies die met hun grote 

Op 25 januari werd, na een korte 
presentatie van de genomineerde 
scholen, in het provinciehuis van 
Groningen o.j.b.s. De Ommewending  

in Veendam beloond met de onderwijsprijs van de provincie Groningen (INOP) voor het Verhalend ontwerp  
over de geschiedenis van de scheepvaart in Ommelanderwijk en Zuidwending. 

De “Kiepkerel” was in de negentiende  en begin 

twintigste eeuw een veelgeziene figuur in de 

noordelijke provincies. Veelal afkomstig uit Westfalen 

verkochten deze “handelsreizigers” vanuit hun korf op 

de rug (kiep) hun waar.
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Verhalend ontwerp
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gezinnen in een heel klein ‘roefje” woonden. De schippers-
kinderen hadden geen eigen slaapkamer, geen ruimte om 
te spelen’, maar moesten vaak hard meewerken en konden 
niet altijd naar school.
Het project werd afgesloten met een groots opgezet 
scheepvaartfeest, waaraan alle dorpelingen konden deel-
nemen. Er was een tentoonstelling, een shantykoor, een 

‘kiepkerel’, veel spelletjes voor de kinderen en een restau-
rant met versgerookte vis.
In de tafelgroepen kwamen vele onderwerpen aan de 
orde:
• Oude kaarten uit de omgeving
• Veenvorming
• Gereedschappen die werden gebruikt om kanalen te 

graven.
• Kloosters
• Schippers, scheepsjagers, kapiteins, rederijen
• Snikkevaart, beurtvaart
• Scheepstypen
• Scheepsbouw, scheepswerf
• Schippersverenigingen, Gildes
• Schippersonderwijs
• Zeevaartschool
• Scheepsnamen
• Vrachtverdeling, beurzen
• Bedrijvigheid aan het kanaal
• Het leven aan boord
• Kapiteinshuizen
• Demping van de kanalen
• Beroemde zeevaarders
• Spreekwoorden
• Zeemansliederen
• Sluizen, bruggen en hooghoutjes
• Schiemanswerk 

Veel informatie en mooie verhalen kregen we van het 
Veenkoloniaal Museum in Veendam, ouders en opa’s en 
oma’s (de deskundigen) van de kinderen. 

We wachten in spanning de landelijke finale op 27 maart 
2007 in de Beurs van Berlage te Amsterdam af, waar de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de prijzen 
uit zal reiken.

Catharina Bos-Drenth is schoolleider van o.j.b.s. De Ommewending

Wie geïnteresseerd is in het draaiboek van ons project kan een email 

sturen naar: ommewend@picto.nl.

Adriaan Geertsz. (geb. 1605) was veenheer. Hij 

was ontginner een aanlegger van de veenstreken 

Wildervanck en Veendam. Hij noemde zichzelf later: 

Adriaan Geerts Wildervanck (In bezit genomen heide 

of wildernis).

Grietje Jans werd in het verhaal “op de heide” Grietje 

Adriaans genoemd. Later noemde zij zich Margaretha 

Hardenberg en trouwde zij met A.G. Wildervank.

Feico Allesz. Clocq (geb.1604) was net als A.G. Wilder-

vank veenheer. Hij speelde een hoofdrol in de Pekelder 

venen.

Kleine Kangoeroe met teksten en illustraties van 

Guido van Genechten is gekozen tot het Prentenboek 

van het Jaar voor De Nationale Voorleesdagen 2007. 

Het gaat over Mama Kangoeroe die een probleem 

heeft. Het is groot en zwaar, maar ook heel lief en het friemelt 

de hele dag aan haar vacht. Kleine Kangoeroe is te groot om 

nog in mama’s buidel te zitten, maar hoe komt ze er uit?
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Ton Hooijmaaijers

Al weer zo’n dertig jaar geleden schreef 
George Dennison een aandachttrekkend 
boek, waarin hij duidelijk maakte dat 

we bij het woord ‘school’ niet aan een gebouw moesten denken. De school is in wezen een samenleving, een 
samen-leven van kinderen met volwassenen en van kinderen met kinderen. In de jenaplanbasisprincipes vinden 
we die school als leef- en werkgemeenschap in twintig principes verwoord. Wij zijn benieuwd of op de werkvloer 
kinderen, ouders en groepsleiders in de pedagogische situaties hun school als leef- en werkgemeenschap 
herkennen. Onderschrijven zij dat hun school niet alleen maar een gebouw is? In de komende tijd gaan we 
daarvoor op bezoek bij een aantal jenaplanscholen, op zoek naar inspiratie en herkenning, op zoek naar een 
school die meer is dan een gebouw. In dit eerste artikel een verslag van een bezoek in de maand december aan 
jenaplanschool Het Anker in Emmen. 

Een rondleiding door de school
Consternatie! Er zijn ’s nachts enkele ruiten kapot gegooid. 
Het gonst door de school van onbegrip voor een dergelijk 
vandalistisch gedrag. Ouders praten er over en kinderen 
staan in groepjes bij elkaar om het een en ander van com-
mentaar te voorzien. ‘Nou, en als ik daar nou eens gezeten 
had! Nou, wat dan!’ Ankie neemt haar moeder bij de hand 
en laat de ravage aan glasscherven zien. Eigenlijk vindt ze 
het wel interessant. Peter praat met zijn vader over wat er 
nu gaat gebeuren. De schilder komt zo en de politie is geïn-
formeerd.
Het Anker is een school waar ouders gemakkelijk rondlo-
pen; geen drempelvrees. Bij de inloop in ‘De Kolibries’, een 
middenbouwgroep waar Ankie en Peter in zitten, is er een 
ontspannen begin van de dag. Kinderen lopen in en uit, 
maken een praatje, pakken hun stoel en maken een kring.
Het lokaal ziet er functioneel uit, wel druk, maar een geor-
ganiseerde drukte. Er is duidelijk nagedacht over vormge-
ving, aankleding en rust. Dat geldt overigens voor de hele 
school. De school is kleurig, gezellig, maar ook smaakvol 
ingericht. Er blijkt een zogenaamde ‘aankledingscommissie’ 
te zijn die de aankleding van het gebouw verzorgt, zorg 
draagt voor mooie tentoonstellingstafels en hoeken. Niet 
de quasi gezellige rommeligheid die je helaas op veel (ook 
jenaplan-)scholen aantreft. Het is hier functioneel, mooi en 
vooral rustgevend. Hier hangen tekeningen, met respect 
voor de maker, boeken staan recht in rekken, geen zicht-
bare rotzooi of stapels boeken.
Bij ‘De Kolibries’ zijn een takenbord en een goed geordend 
groot kleurig prikbord prominent aanwezig. Het lokaal is 

sfeervol. De brandende kaarsen en het tafeltje met de drie 
wijzen versterken dat.
Nadat er natuurlijk eerst over de ingegooide ruiten gepraat 
is, gaat de kring over de op handen zijnde kerstviering. 
Daarna neemt ‘de voorzitter’ de leiding van het gesprek 
over vanuit een eigen tekst. Het gesprek verloopt in een 
welwillende sfeer. Ankie is alert en erg betrokken, Peter 
moet nog echt wakker worden.
Met Peter en Ankie ga ik vervolgens de school bekijken. 
Vol trots laten ze de tentoonstellingstafels, de verschillende 
groepen en de vieringruimte zien. Als ik naar het fijnste 
plekje op school informeer komt er bij alle twee ‘het zolder-
tje in de klas’ uit. ‘Daar 
kun je rustig lezen, er 
liggen kussens en het is 
daar zo gezellig zitten’. 
Als ik vraag naar wat ze 
leuk op school vinden, 
dan kiezen ze vooral 
voor de studies. Dat 
zijn eigen onderwerpen 
die je zelf kiest en die 
je zelfstandig of met 
iemand samen kunt uit-
werken. En daarna pre-
senteren. ‘Dan mogen 
daar ook je ouders of 
opa en oma bij zijn.’ 
Ze vinden het ook gaaf 
dat er aparte program-

Onze school is geen gebouw
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ma’s zijn voor als je ergens moeite mee hebt of voor als je 
ergens heel goed in bent.
Als ik later met drie kinderen uit de bovenbouw hetzelfde 
rondje loop, valt ook bij hen de trots op waarmee ze over 
hún school praten.
Natuurlijk hebben ze nog wensen. Ze zouden graag een 
kantine hebben waar je wat kunt kletsen en broodjes of 
soep kunt krijgen. Ook zouden meer vrije keuzemomenten 
welkom zijn. De middenbouwers gaan helemaal voor lap-
tops en voor een eigen bureaulampje op hun tafel.

Een leef- en werkgemeenschap
In het onderwijs zijn we vaak met ‘later’ bezig: ‘Dat is 
goed voor je, voor later; denk aan de doelen die we moe-
ten bereiken; denk aan de toetsen’. In leerplannen worden 
onderwijsdoelen geformuleerd als eindtermen van een 
lange lijn, liefst in waarneembaar en meetbaar leerlingen-
gedrag. Het geformuleerde doel ligt steeds ‘ginds’ en later, 
niet in het hier-en-nu. Van de groepsleider wordt dan niet 
zozeer gevraagd dat hij een hier-en-nu creëert, waarin rijk-
dom te vinden is. Natuurlijk, hij moet motiveren, maar meer 
als een pil vergulden. En als dat gedaan is komt het éigen-
lijke werk: informatie verschaffen en trainen. Niet zo gek 
dat er dan vaak objectieve informatie overblijft, waaruit de 
warmte verdwenen is. Je doet dat dan ook niet vanuit je 
eigen leven en aan het echte leven om je heen, maar vanuit 
methodes en het documentatiecentrum. De school staat 
dan tussen het kind en de wereld in; ze maakt de wereld 
tot een opgave voor later. 
Het Anker is een jenaplanschool, waar warmte en mense-
lijkheid te zien en te voelen is, waar kinderen uitdagingen 
mogen aangaan en waar groepsleiders niet voornamelijk 
bezig zijn met effectief informatie doorgeven. Bij warm en 
respectvol onderwijs hoort ook zorg voor de ruimte. Niet 
die vergeelde krantenknipsels op het prikbord, de arme-
tierige resten van planten, de schreeuwende posters en 
de lukraak opgehangen tekeningen. Het valt op hoe de 
groepsleiders zich betrokken voelen en hoe trots de kin-
deren op hun school zijn. Dat beeld wordt later op de dag 
nog versterkt door de gesprekken met ouders. 
Alle scholen kennen wel hun omgangsregels, maar vaak is 
het zo dat je door de hoeveelheid regels het bos niet meer 

ziet. Dus werken ze niet. Bij Het Anker is de hoeveelheid 
regels beperkt tot drie, als takken aangebracht in de boom 
die je dagelijks in de vieringruimte kunt zien:
• voor groot en klein zullen we aardig zijn
• wees zuinig op onze spullen
• de school is een werkgebied
Een jenaplanschool die een leef- en werkgemeenschap 
wil zijn roept saamhorigheid en intimiteit op. In een der-
gelijk klimaat wordt iedereen gerespecteerd om wie hij is 
en waar je rekening met elkaar houdt. Niet zo vreemd dat 
op Het Anker ook een aantal kinderen met een rugzakje 
zit. Niet zo gek ook dat verstandelijk beperkte mensen er 
klusjes doen.

Alle ouders geschikt voor een jenaplanschool? 
Ik heb voorafgaand aan mijn bezoek enkele vragen gestuurd 
naar de ouders met wie ik een gesprek zou hebben. Ik heb 
gevraagd om me de reacties te mailen zodat we meteen tot 
een gesprek kunnen komen. Ik praat met twee ouders, een 
die in de oudercommissie zit en een ouder die een kind met 
het syndroom van Down op school heeft. Het wonderlijke, 
hoewel wonderlijk, is dat ik reacties teruggestuurd krijg 
waarin onmiddellijk de school “in bescherming”genomen 
wordt, alsof ik met negatieve bedoelingen zou komen! 
Ik tref twee moeders die uitstekend kunnen verwoor-
den waarom ze voor deze school gekozen hebben en er 
meteen aan toevoegen dat ze ontzettend blij zijn met de 
keuze die ze gemaakt hebben. Ze voelen zich enorm bij de 
school betrokken, maar vinden wel dat er ook nogal wat 
ouders zijn die het wel prima vinden en verder weinig echte 
betrokkenheid tonen.
Op mijn vraag of Jenaplan eigenlijk wel voor alle kinderen 
geschikt is krijg ik als reactie, dat het een prima concept is 
dat in principe voor alle kinderen gewenst is, maar dat niet 
alle ouders voor Jenaplan geschikt zijn. Als pluspunten van 
deze jenaplanschool ervaren zij vooral dat zoveel aandacht 
besteed wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Ze zien de effecten daarvan ook duidelijk, en vin-
den dat er een nauwe samenhang moet zijn tussen thuis-
wereld en schoolwereld. Er wordt nog even bij vermeld 
dat ze erg blij zijn dat de waan van de Cito-toets hier niet 
opgaat. Ze ergeren zich er aan dat zoveel mensen voor-
oordelen hebben met betrekking tot het Jenaplan: ‘Alsof 
het hier een zooitje zou zijn, een vrijgevochten bende met 
slechte leerresultaten. Scholen mochten willen dat ze een 
dergelijke fijne sfeer in huis hadden met zoveel respect voor 
elkaar en zoveel oog voor de verschillen tussen kinderen’. 
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Dat moest even gezegd worden, zoals ook even gezegd 
moest worden dat de prijs van democratie en inspraak wel 
is dat er oeverloos gepraat en vergaderd wordt, voordat er 
beslissingen genomen kunnen worden. En dat is frustre-
rend. Als tip hebben ze ook nog: organiseer cursussen over 
het Jenaplan voor ouders.

Het team
Het Anker is geen grote school. De kleinschaligheid ervaren 
de ouders als prettig, maar op langere termijn baart het 
leerlingenaantal toch wel zorgen.
In het gesprek met enkele teamleden valt me op, dat het 
Jenaplan als concept voor hen sterk richtinggevend is in 
hun denken. Het baart hen wel zorgen dat dat niet voor 
iedereen geldt. Een gegeven overigens dat ik op veel 
jenaplanscholen tegenkom: een soort Tweestromenland: 
groepsleiders, die duidelijk vanuit het concept denken en 
willen handelen, en collega’s die daar niet zo’n boodschap 
aan hebben (vaak in tijden van lerarentekort binnenge-
komen) en zich vooral met de organisatie en met vormen 
bezig houden. ‘Vorm volgt functie’ gaat bij deze laatsten 
niet op!
Door de hele school hangt in alle lokalen het programma 
van de dag. Tot en met groep 5 wordt een dagboek bijge-
houden, in de hogere jaren zijn de eigen teksten van kin-
deren maatgevend. De eigen teksten (Het Anker heeft een 
drukhoek) zijn in alle bouwen prominent aanwezig, even-
als de eigen studies die een plekje in de klassenbibliotheek 
krijgen. Alle kinderen krijgen een kopie van alle individu-
ele studies en worden op verwerking daarvan getoetst. 
Het Anker heeft nauwelijks methodes; het is overigens 
goed te zien waar de vrijgekomen gelden voor gebruikt 

worden: alle groepen hebben zeer uitgebreide en actuele 
informatieve literatuur, veel kinderboeken en een schitte-
rend systeem van opgenomen TV-programma’s met bijbe-
horende mappen vol aanvullende informatie. Persoonlijk 
vraag ik me wel af of hier niet het gevaar dreigt dat door 
de hoeveelheid aan boeken- en TV-informatie het oriën-
teren op de werkelijkheid buiten minder aandacht krijgt. 
Dan zou er Boeken- en TV-oriëntatie ontstaan in plaats van 
wereldoriëntatie. 
Op Het Anker probeert men wereldoriëntatie als hart van 
het onderwijs vorm te geven. Dat betekent dat er nauwe-
lijks met methoden gewerkt wordt (enkel voor rekenen en 
schrijven) Ze hebben er ook een vorm gevonden, waarmee 
men een soort vangnet creëert om via projecten en eigen 
studies van kinderen wel uitdaging te bieden, maar tevens 
de zogenaamde eindtermen in het vizier te houden. Talige 
en andere vaardigheden zijn louter ondersteunend voor 
wereldoriëntatie. 

Zo kent Het Anker met betrekking tot wereldoriëntatie: 
• projecten die min of meer voorgestructureerd zijn (drie 

onderwerpen uit de Film van de tijd per jaar, zoals bij-
voorbeeld het project middeleeuwen) 

• schoolprojecten
• eigen teksten van kinderen, waaruit een tekst van de 

week gekozen wordt, maar ook als uitgangspunt voor 
verder werken aan vaardigheden en wereldoriëntatie.

• individuele studies die volledig door kinderen zelf geko-
zen en gepresenteerd worden.     

• de school WO-mappen vormen een soort vangnet, 
waarin de kerndoelen gecategoriseerd staan en waar-
mee hiaten gesignaleerd en ondervangen worden.
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Studies in de etalage
Iedere school heeft wel specifieke verworvenheden waar 
het team trots op is, en waarvan je denkt: ‘Hé, daar zouden 
anderen ook hun voordeel mee kunnen doen.’ Zo zet Het 
Anker studies, bekend vanuit het Freinetonderwijs, in de 
etalage. 
De doelen daarbij zijn:
• kinderen leren zelfstandig kennis over een onderwerp 

verwerven
• kinderen leren op welke wijze je een onderwerp het 

beste kunt bestuderen
• kinderen leren vragen te stellen aan een onderwerp

De organisatie is per bouw verschillend, maar komt er in 
feite op neer dat een kind een studieplan maakt om een 
onderwerp/gebeurtenis/vraag uit te diepen.
De hele groep denkt mee hoe het een en ander aangepakt 
kan worden, komt met ideeën en het kind gaat daarna 
over tot het maken van een studieplan. 
Items van dat studieplan zijn: 
A. Dit is mijn probleem/vraag;    
B. Dit weet ik er al van;
C. Ik zou willen weten waarom…;    
gevolgd door een in te vullen planning:
1.  overleg met je groepsleider
2.  waar denk je aan als je over dit probleem een studie 

wilt doen
3.  welke vragen heb jij, waar je dus antwoord op wilt 

zoeken
4a. wat is het trefwoord in de mediatheek
4b.  bij deze woorden ga ik kijken in de mediatheek
5a.  breng je plan in de ochtendkring in
5b.  hieronder kun je schrijven wat de kinderen aan tips, 

vragen, adviezen noemden
6.  overleg nu kort met je groepsleider
7.  vul de onderstaande gegevens uit de mediatheek in
8.  schrijf met potlood op wat je allemaal wilt weten, 

onderzoeken, bestuderen

9. overleg met je groepsleider, lees eerst ‘werkvormen bij 
een studie’

10. nu begint je eigenlijke studie; ga onderzoeken, lezen, 
beluisteren en vergelijken

11.  let op tips met betrekking tot brieven, tijd, camera, 
computer en internet

12.  deze studie wil ik klaar hebben op…
13.  bespreek je studieplan en presentatie met de groeps-

leider
14. vul het onderstaande presentatieplan in
D.  Werkoverzicht
Dit alles in een handzaam boekje dat als studieplan dient.
Behalve het studieplan is er nog sprake van een ‘studiehulp 
presentatie’ en een ‘verslagformulier’.

Afsluiting van een dagje op ‘Het Anker’
Een lerend kind is meer dan alleen stapelplaats van kennis. 
In een groep zitten affectieve kinderen die kennis niet alleen 
naar vermogen optasten, maar ook moeten aanvaarden. 
Een leerling wordt daarbij voortdurend uitgedaagd door de 
wereld waarin hij leeft en de aard van die confrontatie is 
bepalend voor de aard van zijn leren, en uiteindelijk voor 
de aard van zijn leven. We worden immers gevormd door 
zowel cognitieve als affectieve kanten en die twee zijn niet 
te scheiden. Daarbij zijn zelf zien, zelf ervaren, zelf beleven, 
zelf ontdekken de peilers om tot echt begrip en inzicht te 
komen.
Ik heb een dagje op ‘Het Anker’ mogen meelopen. En 
vooral, ik heb er met mensen, die van hun school meer dan 
een gebouw maken, kunnen praten.

Een voorbeeld van een studie:

Gert (9 jaar) wilde nagaan of het mogelijk zou zijn 

om in álle groepen een zoldertje te hebben en niet 

alleen bij de kleuters. Hij wilde dat om te beginnen 

onderzoeken voor zijn eigen stamgroep. Een 

uitgebreid studieplan werd gemaakt wat resulteerde 

in:

• gedachtenuitwisseling in de stamgroep over dit 

onderwerp

• bekijken van zoldertjes en de gebruiksmogelijkheden 

ervan

• een voorbereid gesprek met een architect over de 

mogelijkheden

• een voorbereid gesprek met een aannemer, 

uitmondend in een begroting

• een zoektocht naar en gesprekken met mogelijke 

sponsoren

Resultaat: het zoldertje is er gekomen en wordt druk 

gebruikt bij “De Kolibries”
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Kees Both

In het befaamde artikel ‘Vraag het de 
mierenleeuw zelf maar’ van Jos Elsgeest 
werd voor het eerst het belang van 

ontdekkend leren duidelijk gemaakt. In de loop der jaren zijn nog veel artikelen in allerlei varianten verschenen 
over ‘Vraag het de ..... zelf maar’. Dit artikel dat in 1971 in Pedomorfose verscheen was het eerste in de reeks en 
ging over de voedselvoorkeur van cavia’s.

Een cavia in de kring
Een meegenomen cavia gaat de kring rond. Er worden 
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld, waarop we een 
antwoord proberen te vinden. Over één vraag blijken zeer 
veel tegengestelde meningen te bestaan, namelijk over de 
vraag ‘Wat eet hij? ‘ Er wordt veel eetbaars genoemd, de 
lijst op het bord wordt steeds langer. Terwijl sommige kin-
deren beweren dat een cavia dol is op kaas, weten anderen 
te melden dat hij beslist geen kaas lust. En zo gaat het met 
meer dingen.

Wat lust een cavia?
Onderwijzer (O): Hoe kunnen we te weten komen wat hij 
wel en niet lust? “
-”in een boek opzoeken.”
-”in de dierenwinkel vragen.”
-”aan iemand vragen die cavia’s houdt.”
O. “Ja, dat kan allemaal, maar hoe zouden jullie dat nu zelf 
kunnen onderzoeken? “
-”proberen.”
-”van alles voor hem houden en kijken wat hij lust”
De hele klas is enthousiast. We spreken af wanneer we het 
zullen proberen, welke verschillende soorten voedsel er 
meegenomen zullen worden en wie dat zullen doen
(een dag voor het “experiment” in verband met vergeten).
Twee kinderen zullen hun cavia meenemen, ik heb zelf drie 
cavia’s die ook mee mogen doen en de hamsters uit de 
vierde klas worden ook ingeschakeld.
-”dan kunnen we mooi zien of die hetzelfde eten.”
O. “Er is nog een ding waardoor het kan mislukken. Stel je 
nu eens voor dat de cavia’s helemaal geen trek hebben?”
-”dan moeten ze ‘s morgens geen eten hebben”. (N.B. Het 
“experiment” zal in de ochtenduren plaatsvinden!).

Het ‘experiment’
De klas zit in groepjes van zes. Vijf groepjes krijgen een 
cavia, twee een hamster. De kinderen willen het dier 

eerst nog even vasthouden. Het voedsel staat al klaar op 
schoteltjes. De schoteltjes zijn genummerd. Er zijn etiketjes 
opgeplakt, waarop het nummer en de soort voedsel staan 
vermeld. Het mengvoer, dat in de dierenwinkel gekocht is, 
is in zijn samenstellende delen gesplitst. Dit volgt uit de 
waarneming dat de dieren de haverkorrels soms laten lig-
gen en de vitaminebrokjes het eerst opeten. De kinderen 
hebben elk een blaadje papier voor zich en zullen van elk 
ding noteren of hun dier het wel of niet lust. De schoteltjes 
worden uitgedeeld - een per groepje, met op elk schoteltje 
dus iets anders. De kinderen proberen of hun dier het lust 
door het eten voor hem neer te zetten, en als hij er iets 
van lust (0.: “Niet te veel! Waarom niet? “) hem er van te 
laten eten. Vervolgens geven ze het schoteltje door aan de 
volgende groep. Zo rouleert elk schoteltje met voer door 
de klas en als het helemaal rond is geweest wordt het uit 
de roulatie genomen en wordt er een nieuw schoteltje in 
omloop gebracht. De kinderen zullen overigens wel zoveel 
soorten voedsel noemen, dat ze willen proberen, dat er 
altijd meer schoteltjes dan tafelgroepjes zullen zijn.
Als alles rond is geweest is de eerste vraag:
O. “Hoe hebben jullie het opgeschreven? “
Van elke groep brengt een kind verslag uit. De wijze van 
noteren wordt bediscussieerd. De factor overzichtelijkheid 
blijkt zwaar te wegen.

Vraag het de cavia zelf maar
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O. “Nu is elk groepje van jullie maar met één dier bezig 
geweest. Laten we nu eens alles bij elkaar zetten wat alle 
groepen hebben gevonden.”
Iedereen is nieuwsgierig naar wat de andere dieren al of 
niet gegeten hebben. Het volgende schema wordt op het 
bord gezet.
Opmerking: Misschien was het beter geweest als de kinde-
ren zo’n schema zelf hadden ontworpen!
De kinderen nemen het schema over op een ander blaadje, 
de cavia’s en hamsters krijgen een nummer en per soort 
voedsel wordt het blaadje ingevuld. Hierna kunnen de kin-
deren er opmerkingen over maken en vragen stellen. Ze 
trekken zelf nu wel de conclusie dat er van de dingen die 
wij onderzocht hebben maar weinig zijn die alle cavia’s wel 
of niet lusten. Een gesprekje over verschillen van smaak 
volgt - cavia’s lijken daarin erg op mensen. 
0. “Weten jullie nog wel dat jullie zeiden: “Cavia’s, dat wil 
zeggen alle cavia’s, lusten dit niet en dat wel? Durf je dat 
nog te zeggen en zo ja, waarvan dan?”

Slotopmerkingen
1.  De titel boven dit stuk is te pretentieus. Het werkelijk “in 

vrijheid zoeken” zoals dat in ‘Vraag het de mierenleeuw 
zelf maar’ werd beschreven is hier nog niet aan de orde. 
Onbekendheid met de kinderen (ik werk nog maar kort 
met hen) en het feit dat de kinderen nog geen enkele 
ervaring op dit punt hadden deden mij tot deze aanpak 
besluiten.

2.  De verkenning blijft hier niet beperkt tot een verzame-
ling losse opmerkingen in een kringgesprek. Een euvel 
van veel kringgesprekken is mijns inziens dat ze hierin 
blijven steken. Er komt vaak weinig of niets uit, de kin-
deren komen niet wezenlijk verder. In dit verband zijn de 
belangrijke vragen van de groepsleider(ster): hoe weet je 
dat, weet je dat zeker, hoe kun je dat te weten komen? 
Zie verder het geciteerde verslag: ‘’Vraag het de mieren-
leeuw zelf maar!)

3.  Het leren hanteren van een documentatiecentrum is 
natuurlijk een belangrijke zaak, maar er gaat uiteindelijk 
niets boven de ervaring uit de eerste hand! Laten we 
waar mogelijk de kinderen deze ervaringen laten opdoen 
en het documentatiecentrum niet als vervanging hiervoor 
gebruiken.

4.  Het leren van werkwijzen of processen zoals waarnemen, 
interpreteren van waarnemingen, duidelijke verslagge-
ving – mondeling en schriftelijk, verwachtingen onder 
woorden brengen, het zoveel mogelijk gecontroleerde 
experiment en conclusies trekken zijn minstens zo belang-

rijk als de kennis die het kind opdoet, in concreto over de 
voedselvoorkeur van de cavia.

5.  Vanuit de gedane waarnemingen kan worden verder 
gewerkt, bijvoorbeeld in de richting van het laten zien 
van relaties tussen voedsel, gebit en levenswijze. We gaan 
hierbij uit van het gebit van de cavia en bekijken dat. 
“Welk dier heeft ook zulke tanden? “ Wellicht heeft een 
van de kinderen een konijn en neemt dat dier een keer 
mee. Het begrip “knaagdier” wordt aan de orde gesteld. 
“Welk dier heeft een gebit dat er heel anders uitziet? 
“ Laat een kind eens een poes meenemen. Het begrip 
“vleeseter.” kan zo meer betekenis krijgen. Een verzame-
ling schedels is ideaal, de kinderen kunnen ze hanteren, 
vergelijken, tekenen. Voor een school waarvan de kin-
deren regelmatig in de natuur komen is het niet moeilijk 
de kinderen aan te moedigen schedels te zoeken. Vooral 
konijnenschedels zijn gemakkelijk te vinden. Voor scho-
len in grote steden kan het abattoir wellicht het een en 
ander leveren (Later heeft een vader die bij het slachthuis 
werkte ons een koeienschedel bezorgd, KB)

 In dit verband is het ook mogelijk met behulp van oude 
dierkundeboeken kaarten met afbeeldingen van sche-
dels samen te stellen.

 De samenhang van vorm en functie - hier de vorm van 
het gebit in verband met het voedsel - is een belangrijk 
principe in de biologie!

6.  Het in het bovenstaande verslag beschreven experiment 
kan ook door een groepje kinderen worden gedaan en 
zelfs individueel. Andere groepjes kunnen dan werken 
aan andere proefnemingen, die voort kunnen komen uit 
vragen in het kringgesprek, bijvoorbeeld:
• waarvoor dienen zijn snorharen?
• hoe zwaar is hij?
• wordt hij zwaarder? lichter? Zo ja, hoe komt dat dan?
• waarom heeft hij van die scherpe nageltjes?
• kan hij hard lopen?
•  kan hij goed ruiken? (ze zien het trillen van de neus-

vleugels).
 Weer andere kinderen kunnen over de cavia tekenen, 

boetseren, een tekst schrijven, enz.
7.  Wellicht overbodig te zeggen dat deze werkwijze even-

goed toegepast kan worden bij andere dieren. Probeert u 
het eens. 

Bron

 ‘Vraag het de mierenleeuw zelf maar’. werd oorspronkelijk gepubli-

ceerd in Pedomorfose, januari en april, 1971. Later in verkorte vorm 

gepubliceerd in Mensenkinderen, november 1993. Ook opgenomen in 

rubriek C van de Algemene SLO Map van ‘Wereldoriëntatie Jenaplan’.

In de maanden maart tot en met mei is het ook te lezen op de website 

www.jenaplan.nl, in de rubriek Mensenkinderen.

Dit artikel verscheen eerder in Pedomorfose nr. 11, oktober 1971. Het 

was de eerste bijdrage van Kees Both aan dit blad

In de artikelen over de mierenleeuw en de cavia, die al meer 
dan 35 jaar geleden zijn geschreven, wordt een manier van 
werken met kinderen en dieren besproken, die volgens de 
redactie nog steeds actueel is. Ziet u mogelijkheden om een 
nieuwe versie aan de serie ‘Vraag het de … zelf maar’. toe 
te voegen? 

Soorten voedsel cavia’s hamsters

1 2 3 4 5 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Esther Plag

Geïnspireerd door een artikel in de 
honderdste Mensenkinderen over een 
geschiedenisproject in de vorm van de 

‘film van de tijd’, besloot het team van jenaplanschool De Oostpoort in Delft een andere opzet te maken voor de 
introductie van de tijdbalk: meer vanuit de beleving dan met boekjes en werkbladen.

Chronologisch
De chronologische geschiedenis hebben we over de tus-
senbouw (groep 5 en 6) en de bovenbouw (groep 7 en 8) 
verdeeld, waarbij de tussenbouw zich verdiept in de vroege 
geschiedenis tot en met de middeleeuwen en de boven-
bouw zich bezighoudt met de moderne geschiedenis. 

De meeste kinderen hebben al kennisgemaakt met delen 
uit de geschiedenis in andere schoolprojecten zoals ‘Mijn 
leven’, waarbij ingegaan is op de geschiedenis van de fami-
lie. In ‘Omgeving en landschap’ stond de geschiedenis van 
Delft centraal. Ook bij losse thema’s en observatiekringen 
komen regelmatig geschiedenisonderwerpen ter sprake. 
Voor dit project hebben we vier weken uitgetrokken. Voor 
de meeste kinderen is dit een eerste kennismaking met de 
chronologische tijdbalk. 

Net als in de film
Als introductie hebben we het over films gehad 
en filmstroken bekeken. Iedereen heeft een 
eigen film van zijn leven op papier getekend 
met daarin de belangrijke gebeurtenissen.
Ook werd de film van de tijd in de vorm van 
een tijdbalk opgehangen. 
De kinderen hebben hieraan tekeningen 
gehangen bij het gedeelte van de geschiede-
nis waar ze al iets over wisten. Veel tekeningen 
hingen bij de Prehistorie (dino’s en hunebed-
den), de Vikingen, de riddertijd en de Tweede 
Wereldoorlog. 

Op de leestafel stonden verschillende 
boeken over geschiedenisonderwer-
pen en ook meerdere exemplaren van 
de stripboeken ‘Van nul tot nu’. Er is 
veel gelezen, voorgelezen, verteld en 
laten zien, onder andere via de beeld-
bank op internet.

De Romeinse Tijd
Na de eerste introductieweek ging elke stam-
groep een deel van de geschiedenis tot de mid-
deleeuwen uitpluizen. Onze groep ging aan de 
slag met de Romeinse tijd. Het leek erop dat 
de kinderen nog niet veel van de Romeinen 
wisten, totdat iemand de Asterix- en Obelix-
film meenam. In de buurt van de school is het 
Legermuseum, waar kinderen zich konden ver-
kleden en zich konden verbeelden dat ze in de 
Romeinse tijd leefden. 
Door dit uitstapje werden de kinderen erg 
enthousiast voor het onderwerp. Uit  kringgesprekken, boe-
ken, films en van het internet kwamen veel thema’s naar 
voren: het ontstaan (en ineenstorting) van het Romeinse rijk, 
het leger, de Romeinse forten, de gebouwen in Rome, kle-
ding, eten en drinken, Romeinse cijfers, geld,  Romeinse spe-
len. In kleine groepjes zijn de kinderen aan de slag gegaan 
om meer over een onderdeel te weten te komen en een 
presentatie voor te bereiden. Zo ontstonden er veel ver-
schillende presentaties: toneelstukjes over de Romeinen die 
met hun geld Nederland binnenkwamen; maquettes van 
het Colosseum (met playmobiel gladiatoren) en een aqua-
duct. Er werden lessen gegeven over Romeinse cijfers en 
het leger. De opkomst en de ondergang van het Romeinse 
rijk werd besproken naar aanleiding van zelfgetekende 
kaarten. Kleding werd genaaid en voedsel bereid. In de 
kringen werd de voortgang van de groepjes besproken en 
konden kinderen elkaar tips geven. Elke groep maakte bij 
haar presentatie een vragenblad, zodat ze na afloop kon-
den zien of het ‘publiek’ er ook echt iets van was geleerd. 
Na twee weken presenteerden de kinderen hun bevindin-
gen aan de andere stamgroepen in een viering. De kinde-
ren leerden van elkaar en genoten van het presenteren en 
ook van het gepresenteerde. 

Esther Plag is redactielid en stamgroepleider van een tussen-
bouwgroep van jenaplanschool De Oostpoort te Delft

Film van de tijd
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Kikkervisjes
Een aquarium staat klaar op de groepstafel in de kring. 
“Wat denk je, wat is dit voor een ding?” “Een aquarium!” 
zegt Pascale. “En wat zou daar in moeten?” vraag ik aan 
de groep. “Vissen …. en water”, zeggen de kinderen 
direct. “Wat voor soort water?” De kinderen bedenken  al 
snel dat het schoon water moet zijn. “Zou vijverwater goed 
zijn?” De kinderen vinden dit een goede keuze, omdat er 
dan al beestjes in leven. Het vijverwater wordt er ingedaan 
en dan zeg ik geheimzinnig dat er visite komt: kikkerdril en  
kikkervisjes. De kinderen zijn nu al enthousiast en de mees-
ten hebben al iets te vertellen of te vragen. Met wat zuur-
stofplantjes en een dikke steen is het kikkerverblijf optimaal 
ingericht. “Mogen wij de kikkervisjes verzorgen?” “Gaan 
we kikkers maken?” vraagt een aantal kinderen. 

De kikkerhoek
Alle spullen die ik thuis heb over kikkers en padden zoek ik 
bij elkaar en bedenk verschillende activiteiten om een hoek 
in te richten. De kikkeractiviteiten heb ik in groene doos-
jes en mandjes gedaan. Door pictogrammen en woorden 
kunnen de kinderen zien wat de activiteiten zijn. Ze zijn 
zelfcontrolerend en hebben betrekking op verschillende 
leergebieden. Ze komen in de kikkerhoek te staan, die is 
ingericht met veel groen en materialen over kikkers.

Vrijdagmorgen werk ik alleen met groep 2 en introduceer 
ik de hoek. De kinderen vertellen wat ze er al van weten, 
ontdekken het materiaal en laten aan anderen zien hoe 
het werkt. Op deze manier worden alle kikkeractiviteiten 
besproken. 
Tijdens dit gesprek lopen we tegen enkele problemen aan,  
zoals de introductie op maandag aan de eerstejaars. Ik 
werk dan namelijk niet en wie moet het hen dan vertel-
len? Danique stelt voor dat zij dat dan wel kunnen. Daar zit 
ik net op te wachten, want mijn opzet is, dat een oudste 
kleuter samen met een jongste kleuter in de kikkerhoek 
gaat werken. Alles wat er vanmorgen is uitgelegd, kunnen 
zij doorvertellen aan de jongste kinderen.
Vervolgens stel ik voor om maandag de kikkerhoek te ope-
nen. Met z’n allen maken we een plan. Daan roept: “Dan 
kunnen we wel kikkers zijn!” “Ja, dan doen we allemaal 
groen crêpepapier om ons heen”, stelt Danique voor. Vol-
gens Mitchell kunnen we beter een groen T-shirt aan doen. 
Wanneer ik opmerk dat we misschien ook iets met ons 
gezicht kunnen doen, komen er al snel ideetjes. Schmin-
ken of een masker maken van een kikkerkop. Voor het 
laatste wordt gekozen. Pascale gaat verder: “Wij gaan ons 
dan verstoppen en wanneer groep 1 dan heel hard KWAK 
roept, komen wij tevoorschijn als springende kikkers.” 
Daan vult aan dat we dan gaan springen op een lelieblad 
en bewegen op het lied “De kikkertjes krijgen zwemles” 
uit het boek “Zing je mee?”. Het water wordt een stuk 
van een blauwe plastic zak. Zo maken we ook een ketting 
van vlechtrepen, die doorgeknipt wordt bij de opening. 
Danique pakt een groene schaar en een kussen, waar de 
schaar op komt te liggen. Dan zegt Lorraine: “Wie mag de 
ketting eigenlijk  kapot knippen?” “Juf Ria!” roept er een 
paar. Maar dat is niet gebruikelijk, leg ik uit. Er wordt altijd 
iemand uitgenodigd die het mag doen. We moeten kiezen: 
juf Wies of een eerstejaars. Met de meeste stemmen gel-
den wordt er besloten dat een kind van groep 1 het mag 
doen. Dan komt de volgende vraag aan de orde: wie van 
groep 1 mag de ketting kapot knippen? Dan zegt Danique: 
“We doen lootjes in een bakje!” Dat doen we: we schrij-
ven alle namen van de kinderen op groene papiertjes en 
doen ze in een groene beker.

In dit artikel over de inrichting van een 
hoek over kikkers en padden wordt 
verteld hoe hij geopend wordt door de 
onderbouwers zelf.

Ria Rozema

De kikkerhoek
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Na de pauze maken de kinderen hun maskers. Sommigen 
verven hun masker, anderen kleuren het met wasco of met 
kleurpotloden. Ethyr wil geen kikker maar pad zijn en kleurt 
zijn masker bruin. Iedereen maakt daarna een stuk van de 
openingsketting. Ook het lied wordt nog geoefend. Wan-
neer de kinderen naar huis gaan staat alles klaar. Pascale 
komt naar me toe en zegt: Ik kan bijna niet wachten tot het 
maandag is….”

Maandagmorgen
Dan is het zover. Ik heb de kinderen beloofd dat ik toch bij 
de opening aanwezig ben. Tot mijn grote verbazing heb-
ben negen kinderen (van de elf) groene kleren aan. 
Danique heeft zelfs groene haarelastieken in haar paarden-
staarten. Pascale heeft speciaal voor de opening een T-shirt 
aangedaan met daarop een gedicht over kikkers. Wanneer 

ik een foto van haar neem, vraagt ze: “Juf, vind jij het ook 
zo spannend?” De openingsceremonie verloopt goed en is 
erg gezellig. Rasmia is de gelukkige van de eerstejaars die 
de hoek mag openen. Applaus klinkt, wanneer zij de ket-
ting kapot knipt. Na de kring kiezen Ethyr en Joal voor de 
kikkerhoek. 
De kinderen werken er elke dag met veel plezier in. Ethyr 
kan er maar geen genoeg van krijgen en vindt het dan ook 
jammer, wanneer ik begin juni zeg dat de kikkerhoek gaat 
sluiten. Er is namelijk een kikkertje klaar en het wordt tijd 
dat ze weer terug gaan naar de vijver.

Ria Rozema is stamgroepleider van een onderbouwgroep van  

De Vuurvogel in Assen 

Mag ik me voorstellen?
De dag voor de startende stamgroepleider vond plaats in 
Arnhem met ongeveer vijftig deelnemers van veel jena-
planscholen uit het hele land. Na een snel rondje voor-
stellen speelden we een kennismakingsspel, dat ook in de 
stamgroep te gebruiken is: iedereen schrijft voor zichzelf 
drie dingen op waarin hij heel goed is, maar… één van die 
drie dingen is niet waar. Vervolgens ga je met z’n drieën in 
gesprek over die dingen waar je zo goed in bent en bluf je 
dus over één van de drie punten. De andere twee perso-
nen in je groepje proberen door de goede vragen te stellen 
erachter te komen welk van de drie punten gelogen is. 

Waarom een vraag?
Na deze opening 
werd de link gelegd 
naar vragen stellen; 
echte en onechte 
vragen. Op de Pabo 
heb ik hierover ook 
wel les gehad. Ik 
dacht dan ook dat 
ik het nog niet 
zo heel erg slecht 

Anna Lantink

zou doen. Helaas, dit viel me toch tegen. Want nu al die 
verschillende soorten vragen weer eens voorbij kwamen, 
merkte ik dat ik sommige regelmatig gebruik: 
• suggestieve vraag – vind je ook niet dat…?
• bestraffende vraag – wat geeft onderzoek hierover aan?
• hypothetische vraag – zou jij de les op dezelfde manier 

organiseren?
• gebiedende vraag – heb je al iets gedaan aan…?
• verbergende vraag – wat vind jij nou lekker?
• (val)strikvraag – klopt het dat ik jou op het plein van de 

onderbouw zag?
• retorische vraag – jij vindt rekenen toch moeilijk, ja 

toch?

O help, ik doe het dus helemaal niet goed. Maar, ik had 
nog wat achter de hand, want DE vraag die ik vaak, zelfs 
heel vaak, stel is ‘Waarom?’ Want, zo had ik op de Pabo 
geleerd, dat is een goede vraag. Niet waar dus.  ‘Waarom’ is 
heel groot, er hangen zoveel dingen mee samen. Waarom? 
Daarom. Omschrijf dat ‘daarom’ maar eens. Zeker als je 
nog klein bent, als je niet weet waar je het moet zoeken.
Overzichtelijker is het om de vraag op te delen. Door te 
vragen WAT er gebeurde, WANNEER dat gebeurde, WIE/
WELKE erbij waren, HOE het gebeurde. Deze vragen zijn 

In mijn top 5 is zeker 

plaats voor de bundel 

'alle verhalen van 

Kikker en Pad' van 

arnold Lobel. Hun 

vriendschap door dik 

en dun, ondanks hun 

verschillen maakt deze 

verhalen bijzonder.  

Felix Meijer.

Ik heb een vraag

Op 24 januari 2007 vond de NJPV-conferentie voor de beginnende stamgroepleider plaats met als thema ‘vragen 
stellen’. In dit artikel worden de ervaringen van een groepsleider van de Toon Hermansschool te Ede beschreven.
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minder groot en tonen 
interesse. Met de groep 
werd er nagedacht over 
de waarom-vraag. Want 
geeft het een kind ook 
niet de gelegenheid om 
zijn motieven weer te 
geven en om zich te laten 
begrijpen? Het is natuur-
lijk afhankelijk van de 
situatie of een waarom-
vraag op zijn plaats is. 
Ook de manier en toon, 

waarop de vraag gesteld wordt, is van belang. 
Om dit te illustreren hebben we naar een fragment uit de 
film ‘Etre et avoir’ gekeken, waarin de leraar met twee jon-
gens aan tafel zit die net met elkaar gevochten hebben. Hij 
vraagt een van de jongens steeds waarom hij heeft gevoch-
ten. Maar in zijn vraag klinken al zoveel verwijten door, dat 
de jongen helemaal dichtklapt. Hij geeft hem nauwelijks 
tijd om antwoord te geven en vult de antwoorden zelf al 
in. Als de jongen een andere reden had voor het vechten, 
dan zou hij nu wel heel sterk in zijn schoenen moeten 
staan om tegen de leraar in te gaan. Door zijn manier van 
vragen stellen krijgt de jongen geen ruimte om antwoord 
te geven. Een mooi en leerzaam fragment uit een film die 
ik zeker nog eens in zijn geheel wil bekijken. 

Vragen op school
Weer terug op school hoorde ik mijzelf de ene na de 
andere onechte vraag stellen. De kinderen kijken zelf hun 
rekenwerk na en ’s middags controleer ik dit. In het oefen-
boekje van een meisje stonden allemaal krullen, terwijl de 
antwoorden allemaal fout waren. De volgende dag wilde 
ik het hier met haar over hebben. De eerste twee zinnen 
die ik sprak waren de volgende: ‘Heb je je oefenboekje al 
nagekeken?’ en ‘Waarom heb je door alles  een krul gezet, 
als je het niet hebt nagekeken?’
De eerste vraag is een duidelijk voorbeeld van een strik-
vraag, want ik weet natuurlijk al lang dat zij haar werk 
niet heeft nagekeken. Het is dus geen echte vraag. Het 

zou eerlijker zijn geweest als ik tegen haar had gezegd:  
‘Ik heb gisteren je oefenboekje gecontroleerd en zag alle-
maal krullen, terwijl je allemaal foute antwoorden had’. 
En in de waarom-vraag die ik stelde lagen een heleboel 
verwijten. En zo heb ik sinds de dag van de startende 
stamgroepleider al wel duizend onechte vragen gesteld, 
ze floepen er uit voor ik er erg in heb. Maar dat ik me er 
nu meer bewust van ben is misschien een eerste stapje. 
Langzaamaan hoop ik om niet achteraf, maar van tevoren 
de fout te zien en de vraag anders te formuleren, zodat ik 
op een echte manier met de kinderen kan communiceren. 
Ik denk dat als je als stamgroepleider echte interesse toont 
en echte vragen stelt, je ook de meest echte antwoorden 
krijgt en het meest echte contact met de kinderen krijgt. 
Een mooi streven. 

Stil staan
Ik heb de dag van de startende stamgroepleider erg leuk 
gevonden, het gedeelte over het stellen van vragen was 
interessant en goed mee te nemen naar de praktijk. Daar-
naast vond ik het heel fijn om eens met andere collega’s te 
praten over mijn ervaringen zonder dat die stapel nakijk-
werk ligt te wachten. Iedere middag klets ik wel even met 
mijn ‘buurjuffrouw’ en dat is heerlijk, even vertellen wat er 
misging in de jongens-
kleedkamer met gym of 
even vertellen hoe leuk 
de spreekbeurt over ijs 
was, maar die stapel 
mappen ligt me onder-
tussen wel steeds aan te 
kijken. Op zo’n studie-
dag is er alle ruimte en 
alle tijd om te praten, te 
luisteren en stil te staan 
bij mijn werk. Ik ben blij 
dat ik ben gegaan.

Anna Lantink is groepsleider van een bovenbouwgroep van de Toon 

Hermansschool in Ede

Fotografie: Janny Bolink


top 5 prentenboeken  
1.  ‘Over een kleine mol die wil weten 

wie er op zijn kop gepoept heeft’,  
Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch.

2.  Wat een pech!,  
A.H. Benjamin Tim Warnes

3.  Kikker is verliefd!,  
Max Velthuijs

4.  Monkie,  
Dieter en Ingrid Schubert

5.  Potje, Mylo Freeman  
Peter te Riele.

top 5 kinderboeken 
1.  De kleine kapitein,  

Paul Biegel 
2.  Albert,  

Ole Lund Kirkegaard
3.  Bijna iedereen kon 

omvallen,  
Toon Tellegen

4.  Zwarte sneeuw,  
Simone van de Vlugt

5.  Pluk van de Petteflet,  
Annie MG Schmidt
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Hilde Amse

De antropologe Else Petersen, de tweede 
vrouw van Peter Petersen, beschreef 
de vier grondkrachten van kinderen. 

Volgens haar hebben kinderen om hun ontwikkeling te stimuleren behoefte aan samen zijn, zelfstandigheid, 
leiding en beweging. In dit artikel naar aanleiding van een workshop op de NJPV-conferentie wordt beschreven 
hoe kinderen tafels kunnen ervaren en oefenen met behulp van beweging.

NJPV-conferentie
Bij het binnenkomen kijken de deelnemers van de workshop 
‘Tafelen’ op de NJPV-conferentie in november 2006 verrast 
naar de vijf grote keien die in de vorm van een vijfhoek 
op de grond liggen. De relatie met het onderwerp ‘tafels’ 
is niet direct duidelijk of vanzelfsprekend. Na de introduc-
tie heeft iedereen zin om eerst met elkaar in beweging te 
komen. De keien op de grond hebben we hierbij nodig. In 
tweetallen gaan we bij een kei staan, de rest van de deel-
nemers observeert de activiteit. We gaan de tafel van vijf 
lopen. Eén van de deelnemers start en loopt in vijf stappen 
(hardop tellend) naar de kei die schuin tegenover ligt. Bij 
het getal 5 wordt de beurt doorgegeven. Vervolgens telt 
de volgende persoon verder 6-7-8-9-10 en stopt weer bij 
de kei die dan schuin tegenover ligt en geeft de beurt door. 
We spreken af de sprong van vijf luider te benoemen. Zo 
gaan we door tot we bij de vijftig aangekomen zijn. Alle 
tweetallen zijn dan aan bod geweest. De oefening vraagt 
veel samenwerking en afstemming. Het valt ook niet mee 
om te tellen en tegelijk te lopen en dan ook nog precies 
de vijf stappen tussen de stenen te verdelen. Een ritmisch 
geheel met elkaar te bewerkstelligen blijkt daarbij ook nog 
een hele kunst te zijn. Wel een uitdaging om deze oefening 
met een stamgroep vorm te geven. We veronderstellen dat 
het voor kinderen heerlijk zal zijn om op deze manier de 
sprongen van vijf te verkennen. 
We maken het moeilijker door een zilveren draad tijdens 
het lopen mee te nemen en steeds door te geven aan 
degene die aan de beurt is. Voordat we beginnen doen we 
een voorspelling over de vorm die door de draden zal gaan 
ontstaan. De vijfster komt daarbij direct in ieders gedach-
ten tevoorschijn. Ook deze oefening vraagt om steeds in 
te zoomen op elkaar en om motorische handigheid. Het 
resultaat is prachtig, als er aan het einde een blinkende ster 
op de grond ligt met in het midden een kristal.
Na het resultaat bewonderd te hebben kijken we met 
elkaar naar de waarde van de oefening. Op de eerste plaats 

wordt genoemd dat in de decembermaand het onderwerp 
‘sterren’ vaak een plek heeft in het programma en dat 
deze activiteit daar prachtig in past. Daarnaast verkennen 
kinderen de telrij en de sprongen van vijf. Samenwerken, 
afstemmen, (ritmisch) bewegen komen als nevendoelen 
naar voren. ‘Samen verwonderen’ staat echter voor ieder-
een bovenaan. Het is natuurlijk mooi dat bij de tafel van 
vijf ook een vijfster tevoorschijn komt. Met elkaar hebben 
we onderzocht of er ook andere sterren in combinatie met 
tafels mogelijk zijn. Een leuke activiteit om met kinderen te 
onderzoeken. De workshopdeelnemers denken dat dit niet 
mogelijk is, maar wie weet. Volgens hen is het wel mogelijk 
om de vijfster ook als vorm te gebruiken om andere tafels 
te lopen. 
Binnen de huidige tafeldidactiek wordt deze bewegings-
oefening niet genoemd. De Vrije Scholen hechten veel 
waarde aan het feit dat kinderen in de beweging tot bele-
ving van de telrij komen. Daar wordt bij het ritmisch tellen 
gezocht naar passende bewegingsvormen. Om een relatie 
te leggen met de modellen die de kinderen gewend zijn te 
gebruiken, kan de getallenlijn, de rekenstang of rekenket-
ting met de activiteit in verband gebracht worden.

In beweging
We doen nog een oefening, waarbij bewegen en het ver-
kennen van de tafels centraal staan.
We staan in een cirkel naast elkaar en beginnen de tafel 
van drie te verkennen. Een tikje met de linkerhand op de 
linker schouder en tegelijkertijd hardop zeggend: ‘Eén!’ 
Dan een tikje op de rechterschouder met de rechterhand: 
‘Twee!’. Daarna een klap in de handen: ‘Drie!’ Zo gaan we 
door: ‘Vier, vijf zes! Zeven, acht negen! enzovoort. 
Als we de oefening nog een keer doen, spreken we af dat 
we de bewegingen wel doen, maar alleen de sprongen van 
drie gaan benoemen. Het blijkt dat iedereen het heerlijk 
vindt om op deze manier met de tafels bezig te zijn en den-
ken dat dat ook voor kinderen geldt.

tafels in beweging
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Vervolgens maken we tweetallen en krijgt iedereen de 
opdracht om een tafel op eenzelfde manier uit te werken. 
Er wordt veel gelachen, geklapt, gestampt en gesprongen. 
Ook een mooie uitdaging voor kinderen. 
We zijn het erover eens dat ook deze oefening heel goed 
als werkvorm ingezet kan worden naast de gebruikelijke 
rekenmethode.

Tafels in het dagelijks leven
Tijdens de workshop zijn we op zoek gegaan naar allerlei 
dagelijkse materialen die uitgangspunt kunnen zijn om met 
kinderen over de tafels in gesprek te komen. 
Alle deelnemers bewonderen de ontdekking van twee 
kinderen in groep 3-4 die twee badkamerspiegeltjes, die 
met linnen plakband aan elkaar zijn gezet, benutten om de 
tafels te bestuderen.

Een aantal voorwerpen ligt voor de uitgeklapte spiegeltjes 
en de verschillende tafelsommen verschijnen als je de spie-
geltjes dichterbij of verder uit elkaar zet. Allerlei materialen 
kunnen hierbij natuurlijk gebruikt worden. Kinderen kun-
nen eventueel de sommen erbij schrijven.
Allerlei verpakkingen en huishoudelijke voorwerpen lenen 
zich er uitstekend voor om structuren te verkennen, waar-
aan de verschillende tafels gekoppeld kunnen worden. 
Ook beleven kinderen er veel plezier aan om in tijdschriften 
op zoek te gaan naar afbeeldingen, waarin een structuur te 
herkennen is om een tafelsom aan te verbinden.

Realistische tafels
Binnen het realistisch rekenonderwijs wordt er op allerlei 
manieren gedurende een lange tijd veel aandacht besteed 
aan begripsvorming van de tafels. De bovenstaande activi-
teiten en allerlei spelletjes die op verschillende manieren en 
niveaus gespeeld kunnen worden passen hier prima bij. Op 
het Rekenweb (www.fi.uu.nl) en op de site van de Ipabo 
(www.Ipabo.nl) zijn nog veel suggesties te vinden. 
In het volgende artikel wordt aandacht besteed aan reken- 
en wiskundeactiviteiten in een project. 

Hilde Amse is docent pedagogiek en rekenen en wiskunde aan de 

Pabo Almere

Literatuur

Rekenen in beweging, SLO (ISBN 9032915989)

Jonge kinderen leren rekenen, Wolters Noordhoff 

(ISBN 90 01 85180 0)

top 5 kinderboeken  

1.  Joris en de geheimzinnige 
toverdrank, Roald Dahl

2.  De Griezels, Roald Dahl
3.  De GVR, Roald Dahl
4.  De fantastische meneer vos, 

Roald Dahl
5.  Daantje en de wereld-

kampioen, Roald Dahl
Jacques van Krugten  (in overleg met 

zijn zoons van 8 en 16)

Ronja de Roversdochter,  
Astrid Lindgren

Een prachtig en magisch boek. 
Een heftig conflict tussen een 
eigenwijs meisje met haar 
eigenwijze vader. Mooi om eerst 
te lezen en daarna te genieten 
van de film. Wordt dit jaar de 
musical van onze achtste jaars. 
Ook een prachtig kampverhaal.
Frank Batenburg,  

De Vuurvogel, Malden
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Sanne Poorthuis

Vanuit de ambulante begeleiding, die mij ondersteunt met 
drie rugzakkinderen, kwam de vraag of het betreffende 
kind dit jaar niet iets over zichzelf kon vertellen in de groep. 
Om de anderen te laten weten dat er iets aan de hand is, 
om het acceptatieproces te vergroten, om het kind zelfver-
zekerder te maken. Maar… iets over jezelf vertellen voor 
een hele groep, dat is nou niet iets waar ik als kind zelf-
verzekerder van zou worden. Waarom moeten eigenlijk 
alleen deze kinderen iets over zichzelf vertellen, waarom 
niet alle kinderen?

Dit jaar houdt bij ons ieder kind een spreekbeurt over 
zichzelf, omdat we allemaal bijzonder en uniek zijn. De 
groepsleidster mag als eerste (die is ook erg bijzonder!). 
We maken een lijst met vragen waar we antwoord op wil-
len hebben. Wie is er belangrijk in je leven? Wat wil je later 
worden? Hoe zag je er als baby uit? Wat weten de kinde-
ren uit je groep vast niet van je?
In de weken die volgen krijgen we heel veel informatie. 
Wie had kunnen denken dat Thomas met twee popjes 
slaapt, Maarten zijn zus heel lief vindt en Eline thuis prach-
tige tekeningen maakt? En de stoerste jongens zagen er 
als baby superschattig uit! Ooit gedacht dat het naast ver-
velend ook bijzonder is om te vertellen dat je dyslectisch 
bent, een spierziekte hebt, ADHD of PDD-NOS? Ook thuis 
komen er prachtige verhalen los over de babytijd en vertel-
len ouders over kleuterfratsen.
Niet alleen in het kader van informatie, acceptatie en ver-
groten van zelfvertrouwen is deze kring een groot succes. 
Sociaal emotioneel gezien is het een kaskraker: waardering 
en respect, het leren kennen van elkaar, luisteren naar ver-
halen, samen lachen, je verwonderen en complimentjes 
geven. De dinsdag is vanaf nu (met stip op 1), voor ons de 
leukste ochtend van de week!

Sanne Poorthuis, stamgroepleider van de bovenbouwgroep De Sprink-

hanen van OJBS De Imenhof in Losser

Het is dinsdagochtend in de Sprink-
hanengroep. Langzaam druppelen de 
kinderen binnen, maken een praatje, 
zoeken een plekje in de kring. Voor het 

bord staan een tafeltje en een stoel. Het logboek wordt voorgelezen, alle kinderen goedemorgen gewenst. Eén 
naam staat wel erg groot op het bord met de geboortedatum eronder. Op het tafeltje liggen babykleertjes, een 
teddybeer en een fotoboek. Vandaag is de bijzondere kindkring!

Janna (groep 8) 
interviewt Jessy (groep 
6) na zijn kring:
“Vond je het moeilijk 
om te doen?”
“Ja, ik was best een 
beetje zenuwachtig!”
“Vonden de kinderen 
in de klas het leuk?”
“Dat denk ik wel, ik 
kreeg als beoordeling 
goed-prima.”

“Hoe waren de voorbereidingen?”
“Heel leuk, ik heb veel oude foto`s van mezelf en mijn 
familie gezien.”
“Hebben je ouders ook geholpen?”
“Ja, met het opzoeken van de spulletjes.”
“Heb je alles in je eigen woorden verteld?”
“Ja, dat kan ook niet anders, ik heb het zo ongeveer 
opgeschreven.”
“Wat vond je het leukst aan de bijzondere kindkring?”
“Vertellen over mezelf en het applaus aan het eind.”

Sophie (groep 8) vertelt over haar kring:
“ De bijzondere kindkring vind ik een leuk idee. Ik vond 
het leuk om van andere kinderen dingen te horen die 
ik niet wist. Je hoeft niet lang voor te bereiden, omdat 
je zelf alles al weet. Ik was ook minder zenuwachtig 
dan bij een spreekbeurt. Ook vind ik het fijn dat je zelf 
kan beslissen wat je vertelt.”

Een bijzondere kring over een 
bijzonder kind
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Peter van Dijk

Jenaplan-basisschool De Peppels en De Canadas te 
Boxmeer viert dit jaar het 75-jarige jubileum van de 
school met een aantal activiteiten door het jaar heen 
met als thema “75 jaar werken met talent”. 

Symposium
Op 10 januari startten de activiteiten met een succes-
vol symposium, waarin Christine Brons (bekend van de 
jenaplanconferentie) en Len Middelbeek (woordvoerder 
Innovatieplatform) optraden. Uitgenodigd waren mensen 
uit het netwerk van de school; in totaal 120 deelnemers. 
Het symposium werd geopend met een aangepaste para-
bel, waarin de namen van de dieren overeen komen met 
de stamgroepsnamen van de school:

‘Op een dag besluiten de dieren dat er iets ondernomen 
moet worden om de vragen van de nieuwe tijd het hoofd 
te bieden. Zij stichten een school, genaamd de Bosschool. 
Ze benoemen een bestuur dat bestaat uit een beer, een 
das en een papegaai. Dit bestuur kiest een egel als groeps-
leraar.
Het lesprogramma bestaat uit rennen, klimmen, zwemmen 
en vliegen. Om de organisatie van de school te vergemak-
kelijken, moeten alle dieren aan alle onderdelen meedoen.
De dolfijn is een prima zwemmer, beter dan de meeste, 
maar hij krijgt slechte punten voor hardlopen. Omdat het 
rennen niet vooruitgaat, moet hij regelmatig nablijven en  
krijgt hij oefeningen mee naar huis.  Zijn zwemvliezen gaan 
echter pijn doen en zo wordt hij helaas een middelmatige 
zwemmer. En de kunstjes die hij wel kan? Die doen er op 
school niet toe.
De eekhoorn is goed in klimmen, maar heeft grote moeite 
met de vlieglessen. Hij mag niet, zoals hij wel kan, naar 
beneden klimmen, maar moet zoveel mogelijk vliegen. Dat 
vindt de eekhoorn niet leuk en hij gaat dan ook niet graag 
naar school.
De aap is een echt zorgenkind. Het schoolbestuur vindt dat 
hij hard moet worden aangepakt. Bij de klimles is hij als eer-
ste boven, maar hij blijft vasthouden aan zijn eigen manier 
om er te komen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
De tijger begint als beste bij het hardlopen, maar zijn pun-
ten lijden onder de vele zwemlessen.
Aan het einde van het cursusjaar is het de onopvallende 
bever die als beste student de schoolprijs krijgt. Hij kan 
namelijk aardig zwemmen, redelijk hollen, klimmen en een 
kort stukje vliegen. Hij haalt dan ook de hoogste GEMID-

DELDE score. De ouders van de wolven echter, sturen hun 
kinderen niet naar de Bosschool, omdat het vak ‘kuilen 
graven’ niet op het programma staat, terwijl dit voor hen 
wel erg belangrijk is. Zij beginnen daarom zelf een school. 
Later volgen ook, om vergelijkbare redenen, de bijen, vlin-
ders, zeehonden, kikkers en de giraffen. Uiteindelijk gaan 
alle dieren naar deze nieuwe school, waarvoor ze samen de 
passende naam ’ Het veldboeket’ bedenken. 
Een school waarin ieder op zijn manier tot bloei kan 
komen.’ 
Len Middelbeek vertelde daarna hoe het Innovatieplatform 
denkt dat talenten zich in het onderwijs kunnen ontwik-
kelen:
‘De maximale ontwikkeling van alle talenten waarover de 
Nederlandse bevolking beschikt is van doorslaggevende 
betekenis voor de toekomst van ons land. Het Nederlandse 
onderwijs is traditioneel vooral gericht op het verkleinen 
van verschillen tussen mensen. Daarbij heeft het onderwijs 
tot nu toe sterk de nadruk gelegd op de ontwikkeling van 
cognitieve vaardigheden. Creatieve, sportieve of communi-
catieve vaardigheden bijvoorbeeld krijgen veel minder aan-
dacht. Dit heeft geleid tot onderwijs waarin veel talenten 
van leerlingen en studenten onvoldoende worden ontwik-
keld, waarin kinderen, studenten en ouders onvoldoende 
mogelijkheden hebben om het onderwijs te kiezen dat bij 
hen past en waarin leraren en docenten hun professionali-
teit onvoldoende kunnen benutten. 
Daarom doet het Innovatieplatform de volgende voorstel-
len voor de korte termijn:
• Groot aantal kleinschalige experimenten op tijdelijk 

regelvrije scholen
 De bestaande regelgeving en het toezicht door de 

onderwijsinspectie werken vaak belemmerend voor ver-
anderingen. Tijdens de regelvrije experimenten die het 
Innovatieplatform voorstelt, moeten de betreffende 
deelnemende onderwijsinstellingen wel aan enkele voor-
waarden voldoen. Ze moeten een goed plan indienen 
en ze moeten doorlopend verantwoording afleggen aan 
betrokken partijen, zoals ouders, toeleverende en afne-
mende onderwijsinstellingen en werkgevers, waaruit de 
kwaliteit van de geleverde onderwijsprestaties blijkt.

Werken met talenten



2�MENSENKINDEREN 106
maart 2007



• Meer ruimte voor ‘stapelen’ om specifieke begaafdheid 
te belonen

 Het huidige onderwijsbestel kent relatief veel lagen. In 
de praktijk is het voor leerlingen lastig om van de ene 
naar de andere laag door te stromen, ook als ze in de 
loop van hun onderwijsloopbaan toch over de daarvoor 
benodigde kwaliteiten blijken te beschikken. Door diplo-
ma’s te stapelen en deeldiploma’s mogelijk te maken 
hoeft een opgelopen achterstand geen blijvende schade 
te veroorzaken. Meer ruimte voor het behalen van deel-
diploma’s om specifieke begaafdheid te belonen.

 Leerlingen die een meer dan gemiddeld talent hebben 
op een specifiek terrein, worden nu voor een onderwij-
slaag mede geselecteerd op basis van hun prestaties op 
gebieden waarop ze juist minder begaafd zijn. Dit verlies 
aan potentieel kan worden voorkomen door deelcertifi-
caten mogelijk te maken (bijvoorbeeld taalonderwijs op 
Havo- en bètavakken op VWO-niveau).

Het jubileumprogramma
In de loop van dit kalenderjaar zullen er nog veel activitei-
ten in het kader van dit jubileum georganiseerd worden 
voor de kinderen, ouders en belangstellenden, zoals de 
presentatie van een film over de school, die door de kinde-
ren zelf is gemaakt, een thema-avond over jong talent ‘Van 
peuter naar kleuter’ en over van basisschool tot brugpieper 
in ‘Verder met talent’. In november wordt de jubileumvie-
ring afgesloten met een reünie, een schoolfeest en een 
theatervoorstelling waar alle kinderen van de school aan 
mee zullen doen.

Peter van Dijk is schoolleider van jenaplanschool De Peppels en De 

Canadas in Boxmeer

Fotgrafie: jenaplanschool De Zonnewereld te Vleuten

De parabel is vrij naar : Rosenberg, MG ( 1968) Diagnostic teaching. 

Seattle, Wash: Special Child Publications.

top 5 kinderboeken 
1. Achtste groepers huilen niet,  

Jacques Vriens
 2. Oorlogswinter,  

Jan Terlouw
 3. De gebroeders Leeuwenhart,  

Astrid Lindgren
 4. Roald Dahl’s gruwelijke rijmen,  

Roald Dahl
 5. Oom Willibrord,  

Jan Terlouw
Eline Kuipers, jenaplanschool  

Antonius Abt te Engelen

top 5 kinderboeken
1.  Herrie,  

Ted van Lieshout
2.  Foeksia de miniheks,  

Paul van Loon
3.  Iep,  

Joke van Leeuwen
4.  Roosmarijn,  

Lydia Rood
5.  Olles Skitocht,  

Selma Lagerloff
Hanny Roos,  

De Vuurvogel, Malden
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Kwaliteiten
Wat heeft een echte verteller nodig om een uur lang mensen 
te boeien en ze ademloos te laten luisteren? Het blijft voor 
velen een leerpunt, maar Victor Frederik kent het geheim. Hij 
begon de Jenaplanconferentie met een prachtig verhaal, een 
eerste ontmoeting.
Naast het vertellen werkt Victor Frederik ook voor verschil-
lende musea. Hij zorgt ervoor dat ‘saaie’ museumcollecties 
voor jeugdige bezoekers interessant worden. Zo kwam hij 
onder andere in contact met het museum Catharijnecon-
vent te Utrecht. Hij vertelde dat hij daar in eerste instantie 
niet precies wist wat hij aan moest met de collectie over het 
Christendom. Tot hij langs de zaal met uitgestalde relikwieën 
liep. Rondom die tentoonstelling ontwierp hij het project ‘Ik 
zou je het liefst in een doosje willen doen’. Zo maakten de 
kinderen zelf een relikwie. Een relikwie die in deze tijd past, 
bijvoorbeeld een foto met echte handtekening van Klaas-Jan 
Huntelaar.  Binnen dit project vertelde hij het verhaal van de 
Brandaris, het verhaal waarmee hij deze conferentie begon. 
Wij waren hierdoor lange tijd geboeid. Wat kan die man 
vertellen! En zo gemakkelijk. Sommige (toekomstige) leraren 
vinden het spannend om te vertellen: ‘Dan moet je van die 
gekke stemmetjes gebruiken en jezelf helemaal geven.’ Het 
argument van de stemmetjes werd door Victor Frederik in 
deze vertelling ontkracht. Zonder attributen of stemmetjes 
wist hij het hele publiek te boeien. Inleven en jezelf geven 
in de vertelling bleek van groot belang.  Wie wil niet in staat 
zijn om informatie met net zoveel inleving als Victor over te 
kunnen brengen? Het ‘doosjesproject’ is een duidelijk voor-
beeld van het zoeken naar de juiste insteek voor kinderen. 
Als je goed zoekt, kun je veel onderwerpen voor kinderen 
inzichtelijk maken en inspelen op hun gevoelens. Is het een 
vaardigheid of een talent? Kun je alle schoolthema’s zo over-
brengen op leerlingen? Met deze leervragen in ons hoofd 
gingen wij op weg naar de volgende ontmoeting. 

Workshops
‘De eerste ontmoeting, waar ga je op af?’ was het thema van 
onze eigen workshop ‘Liefde op het eerste gezicht’. Mensen 
ontmoeten elkaar, de hele dag door. Toch zijn sommige ont-
moetingen van groter belang dan andere (ontmoetingen met 
ouders, nieuwe collega’s, voorbijgangers). Wat zegt een eer-
ste indruk? Is die juist? Ga je af op uiterlijk of kun je meteen 
verder naar binnen kijken? Door middel van spel wilden we 
hier zicht op krijgen. We begonnen bijvoorbeeld in een kring 
vol onbekenden. Om de beurt trok iemand een kaartje met 
daarop een eigenschap. Vervolgens moest dit kaartje gege-
ven worden aan de meest passende persoon. Aan wie geef 

je bijvoorbeeld ‘Ik zit vol met plannetjes’ of ‘Ik ben ijdel’? Je 
gaat op zo’n moment alleen af op je eerste indruk. Diegene 
die het kaartje krijgt, geeft aan of de eigenschap passend is. 
De gever vertelt zijn of haar beweegredenen. Iedereen weet 
dat de eerste indruk cruciaal is. De tijd die wij hiervoor nemen 
wordt steeds korter. Wat zeker naar voren kwam, is je uitstra-
ling als groepsleider. Houding en mimiek, kortom presentatie, 
is van groot belang. Jij beoordeelt niet alleen de dertig kin-
deren voor je. Er worden binnen enkele seconden ook dertig 
oordelen over jou geveld. Hoe vaak komt een voorspelling 
van enkele seconden uit? Hoe vaak verandert deze als je de 
binnenkant beter leert kennen?
Naast onze eigen workshop was er binnen zo’n tien andere 
workshops nog meer plaats voor ontmoeting. Veel verschil-
lende invalshoeken werden belicht. Van ‘ontmoeten’ tot 
‘ont-moeten’. Zo waren er workshops over het ‘ritmisch 
weekplan’, de axenroos, wereldoriëntatie, improvisatiespe-
len, meditatie, verantwoordelijkheid en reflecteren, samen-
werkend leren en Verhalend ontwerpen, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, vieren in de gekleurde samenleving en spel. 
Aangezien er helaas maar ruimte in het programma was 
voor twee workshoprondes hebben wij niet alles kunnen 
ervaren. 
 

Peter Petersen Prijs
Verder bracht de dag ons een ont-
moeting met de winnares van de 
Peter Petersen Prijs 2007. Het ont-
werp van Leonie Lambrechtse van 
de CHN Leeuwarden bracht een 
rijke leeromgeving voor onder-
bouwers in relatie met het begrip 
tijd. Dit alles ondergebracht in de 
veilige vorm van een houten huis 
met laden. Deze laden waren 
gevuld met allerlei verschillende materialen met als onder-
werp tijd. De prijs, een beeldje van een onderzoekend kind, 
werd uitgereikt door Gerrit Fronik. Een prijs die aanmoedigt 
tot nadenken. Zoeken naar vernieuwing, bruikbaarheid en 
duurzaamheid. Laat kinderen ontdekken en doe dat daarom 
eerst zelf. Ontdek en ga op zoek naar de goede ideeën. Deel 
ze en doe er wat mee. Ontmoet elkaar in nieuwe plannen. 
Met nieuwe plannen en leervragen gaan we na deze succes-
volle conferentie weer vol enthousiasme verder op ons avon-
tuur binnen het jenaplanonderwijs. 

Marianne Haak en Eva Arnoldy zijn studenten van de Hogeschool Edith 

Stein / OCT te Hengelo

Marianne Haak en Eva Arnoldy

Enige tijd geleden zijn we, Jenaplan studenten van Hs. Edith Stein / OCT, door studenten van Pabo Arnhem en 
Nijmegen uitgenodigd een workshop te verzorgen op de Jenaplan Studenten Conferentie op 31 januari 2007. 
Hierin moest het thema ‘ontmoeten’ verwerkt worden. Zo leerden we van elkaar, waarbij uitgegaan werd van 
ieders kwaliteiten. 

Een ontmoeting
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Voorop staat, dat de docent (m/v) een relatie kan aangaan 
met de leerlingen, met wie hij werkt. Een relatie, die be-
trokkene veelal in kortere tijd moet zien op te bouwen dan 
een reguliere stamgroepleider. De laatste heeft immers 
vaak drie jaar de tijd om met de aan hem toevertrouwde 
kinderen aan een relatie te werken. Ondanks de mogelijk 
kortere tijd lijkt het mij cruciaal dat de docent investeert in 
die relatieopbouw. Ook een VO-leerling (m/v) heeft er baat 
bij dat hij een docent treft, die
-  echte aandacht voor hem heeft
-  affectief kan zijn
-  moeite doet om zich te verdiepen in zijn leefwereld
-  wil werken vanuit een vertrouwen in hem en gelooft in 

zijn ontwikkelingskracht
-  gevoelig is voor zijn sterke kanten
-  een gesprek met hem kan voeren, waarin de docent zich 

invoelend en inlevend opstelt 
-  een echte dialoog kan voeren op basis van gelijk-

waardigheid
-  wederkerig taalgebruik hanteert

Kenmerken, die mede bepalen of er sprake is van een goe-
de relatie tussen docent en leerling.
Bij het observeren van docenten kun je zien of ze er echt bij 

zijn, wanneer ze een gesprek voeren: Is er sprake van oog-
contact? Of hebben ongeduld en haast de overhand? Is er 
ruimte voor humor? Wordt de leerling serieus genomen? 
Zo’n docent zet een leerling niet te kakken en praat bij leer-
lingenvergaderingen met respect over zijn leerlingen. Deze 
docent vraagt zich voortdurend af hoe zijn relatie met leer-
lingen is. Hij staat stil bij de omstandigheid, wanneer het 
tussen hem en een leerling niet lukt en is ook bereid om 
zijn eigen aandeel in een verstoorde relatie te zien.
Ik ben ervan overtuigd dat een docent, die wil werken aan 
bovengenoemde kenmerken, tegelijkertijd bouwstenen 
aanreikt voor een groepssfeer, waarin iedereen zich veilig 
en thuis voelt.

De docent, die werkt aan het pedagogisch leiderschap, 
zal eerder in staat zijn om binnen een groep een ontspan-
nen sfeer neer te zetten met de leerlingen, maar ook kun-
nen bouwen aan een klimaat waarin tegelijk sprake is van 
 discipline, waarin iedereen doet wat wordt beloofd.
Een klimaat waarin de docent ook zijn kwetsbare kant kan 
laten zien, omdat dit deel uitmaakt van het authentiek leider-
schap. Leiderschap dat kan uitgroeien tot een authentieke 
autoriteit: een docent, die inhoudelijk en relationeel sterk 
in de schoenen staat en daar keihard aan wil werken.

Deze docent is genegen om de leerlingen zoveel moge-
lijk te betrekken bij het ontwerpen van het onderwijs om 
 samen met de leerlingen het hoogst haalbare te bereiken.
Dat ontstaat niet zomaar, kan alleen met vallen en opstaan 
en wanneer er tijd een aandacht voor is. De leiding van 
een jenaplan VO-school zou voorwaarden moeten creëren, 
waarbinnen docenten aan hun pedagogisch leiderschap 
kunnen werken:
Bij elkaar kijken in de groep en elkaar aan het werk zien, 
 elkaar feedback geven op waarneembaar gedrag, elkaar 
verhalen vertellen over kinderen en elkaar deelgenoot ma-
ken van de worstelingen, die je doormaakt als docent.

Jaap Meijer is functioneel leider van de Nederlandse Jenaplan 

Vereniging

Fotografie: Felix Meijer

Jaap Meijer

Een discussie, die op het moment binnen de denktank van de Nederlandse Jenaplan 
Vereniging wordt gevoerd, betreft het zoeken naar kenmerken van het pedagogisch 
leiderschap van een stamgroepleider. Deze denktank formuleert speerpunten, 
waaraan onder leiding van de NJPV in de toekomst gewerkt moet worden.
Pedagogisch leiderschap geldt vanzelfsprekend ook voor de docenten, die binnen 
het jenaplan voortgezet onderwijs werken. Het werken in stamgroepen is daar 
nog geen gemeengoed, maar het neerzetten van pedagogisch leiderschap wel. 
Gebruikmakend van de opmerkingen, die binnen de denktank naar voren zijn 
gebracht, probeer ik een aanzet te doen voor het formuleren van kenmerken van 
pedagogisch leiderschap voor een jenaplan VO-docent.

Na de jenaplanbasisschool
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De kwaliteit van het onderwijs is regelmatig onderwerp 
van discussie. Niet alleen in de krant of in actualitei-
tenrubrieken op televisie, maar ook op een verjaardag 
blijkt het een geschikt onderwerp voor een stil moment. 
Een klein knuppeltje in het hoenderhok is vaak al vol-
doende. Want er is altijd wel iemand die een stagiaire op 
de afdeling verkoop, automatisering of waar dan ook 
kent, met een scriptie vol spelfouten. En wie is er niet 
geschokt wanneer de jongste collega op het werk zijn 
mobieltje te voorschijn tovert om de som - zestig maal 
acht - van een antwoord te voorzien? De “wat leren de 
kinderen tegenwoordig nog” en “rekenen en schrijven 
is er niet meer bij” zijn al snel niet van de lucht. Totdat 
iemand begint over de ontoegankelijkheid van gebou-
wen voor mindervaliden. Aanleiding is een bericht in de 
krant over de verbouwde ingang van het stadhuis. Vóór 
de verbouwing konden mensen in een rolstoel nog naar 
binnen, maar na de verbouwing was dat helaas niet 
meer mogelijk…

Als het gesprek terugkomt op de kwaliteit van het on-
derwijs, richt men zich op de ervaringsdeskundige van 
het gezelschap, de ouder met kinderen op de basis-
school. De vraag “Hoe zit dat eigenlijk op jullie school 
met rekenen en taal naast al die vieringen en projec-
ten?” is natuurlijk snel gesteld maar niet een, twee, drie 
beantwoord. 
Zelf hecht ik zeker aan rekenen, schrijven en lezen en 
ik geloof zeker in “oefening baart kunst” dus dat zou 

 betekenen dat er heel veel tijd aan besteed moet wor-
den. Toch ben ik blij met het bredere aanbod op onze 
school, want onderwijs loskoppelen van de wereld is 
echt niet meer van deze tijd. 

Neem nou de weken waarin ‘gezondheid’ centraal 
stond. Pien is met een groepje kinderen naar het zieken-
huis geweest. Het been van haar knuffelpaard is ge-
spalkt en verbonden en ze zijn ook heel stilletjes langs 
de kinderafdeling gelopen. De rest van de week staat 
het verbandje en het spalkje centraal bij het spelen. Als 
een volleerde arts spreekt ze haar paard op rustige toon 
toe over een slaapprikje dat maar heel even pijn doet.
Mare maakt al een week gebruik van gebaren om ons 
iets duidelijk te maken. In haar groep kwam een doof 
meisje op bezoek. Iedereen was zo geïnteresseerd in 
haar verhaal dat ze zelfs de gymles lieten schieten om 
nog meer aan haar te kunnen vragen en te kunnen 
 oefenen met het handalfabet.

Ze hebben ook gemerkt hoe moeilijk het is om een boek 
uit hun kastje te pakken of een jas aan te doen terwijl 
één arm vastgemaakt is. En dat het openmaken van de 
klapdeuren in de gang moeilijk is en het verlaten van de 
school bijna onmogelijk, als je in een rolstoel zit, hoeft 
niemand hen meer uit te leggen. 
Mooi leermoment voor de beroepsbevolking van de toe-
komst en in het bijzonder voor toekomstige architecten 
die stadhuizen gaan verbouwen! 

Wat leren ze tegenwoordig nog op school?

De moeDer
 van...


