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Felix Meijer

Deze eerste actie van onze nieuwe staatssecretaris voor 
het onderwijs deed me denken aan een verhaal, dat ik in 
maart 2006 in een forum op de website www.vegatopia.
com vond. De auteur is mij helaas niet bekend.

’In het kader van je kunt niet vroeg genoeg beginnen 
met het begeleiden en toetsen van kinderen, pleit ik om 
de leerplicht te verlagen naar een half jaar. Op deze wijze 
kan er in een vroeg stadium bepaald worden waar het kind 
zich in zijn ontwikkeling bevindt ten opzichte van het lan
delijk gemiddelde, kan er ingegrepen worden als een kind 
niet op de juiste leerlijn zit, zodat het uiteindelijk toch leert 
lopen, en weten ouders in een vroeg stadium hoe hun kind 
het in de maatschappij zal gaan doen. 
Mijn idee is om in groepen van dertig kinderen te werken. 
(in verband met de kosten en personeelstekort)

Een van de belangrijkste vakken wordt looples. Kinde
ren onder de één jaar krijgen alleen de voorbereiding 
op lopen, bijvoorbeeld grappige kruipoefeningen, maar 
mogen nog niet werkelijk lopen. Het ontwikkelen van een 
eigen manier, voordat de schoolmethode wordt aangebo
den, komt de ontwikkeling van het kind uiteraard niet ten 
goede, dan ga je buiten de pas lopen. Een kind van één 
weet niets af van het leerproces van lopen, dat moet zorg
vuldig gepland worden door professionals. Vanaf anderhalf 
jaar krijgen alle kinderen gezamenlijk looples. Alle kinderen 
doen gezamenlijk dezelfde oefeningen en worden daarop 
beoordeeld door de leerkracht door middel van het toe
kennen van cijfers ten opzichte van het landelijke door het 
CITO bepaalde gemiddelde. Mocht blijken dat een kind 

achterloopt op de rest en niet aan de kerndoelen voldoet, 
dan is er de mogelijkheid tot remedial teaching. Het kind 
doet dan individueel nog een keer exact dezelfde oefenin
gen om het lopen zo onder de knie te krijgen.

Kinderen die tegen de stroom inlopen worden aan
gesproken op hun gedrag. Het is niet gewenst dat iedereen 
zomaar wat rondloopt. Structuur is belangrijk voor kinde
ren die leren lopen.
Moet je je voorstellen dertig kinderen van anderhalf jaar 
die op zichzelf gaan proberen te leren lopen, die leren het 
nooit. Het is toch vreselijk om te zien dat er mensen zijn 
die op hun achttiende jaar nog steeds niet kunnen lopen. 
Daar moeten wij als maatschappij de verantwoordelijkheid 
voor nemen.

Als een kind twee jaar is moet het, na eventuele Remedial 
Teaching in lopen, aan de looptoets voldoen. Dit betekent 
dat een kind minimaal vijftien meter in vier minuten vooruit 
moet kunnen lopen. Deze looptoets is samengesteld door 
het CITO. Halen kinderen van twee jaar de toets niet, dan 
blijft het zitten, of wordt het verwezen, naar het speciaal 
looponderwijs. Hier wordt in kleinere groepen gewerkt en 
er is meer aandacht voor de loopontwikkeling van het indi
viduele kind. De eisen liggen lager en het gebruik van hulp
middelen, zoals stoelen en tafels, is hier toegestaan.

Op deze wijze zal ieder kind in Nederland aan de minimale 
loopeisen voldoen, niemand zal meer kruipend door het 
leven hoeven. Ik hoop dat u inziet hoe belangrijk dit alles 
is.’
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'Uiterlijk 1 januari 2009 moeten alle peuters op consultatiebureaus worden getoetst op taalachterstand. Als een 
taalachterstand geconstateerd wordt, moet het kind naar taalles op een crèche, peuterspeelzaal of een andere 
vorm van ‘voorschool’, aldus staatssecretaris S. Dijksma in NRC Handelsblad, 15 maart 2007.

School voor lopen

VaN DE REDactIE
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Jaap Meijer

Tijdens de komende tweedaagse conferentie van de Nederlandse Jenplan 
Vereniging in november  is onder meer een workshoproute te volgen 
voor bovenbouwstamgroepleiders en jenaplandocenten uit het Voorgezet 
onderwijs over het thema “communiceren met pubers”.  Martine F. Delfos, 
een belangrijke autoriteit op het terrein van communiceren met kinderen, 
zal de route leiden.

Een van de basisactiviteiten binnen het jenaplanonderwijs is het gesprek. Het voe
ren van gesprekken vormt een veel voorkomende pedagogische situatie in de 
groepen: in tweetallen, binnen de tafelgroep en in de kring. De docent treedt 
meestal als gespreksleider bij een kringgesprek op.
Van de docent wordt vanuit het jenaplanconcept verwacht dat hij een authen
tieke persoonlijkheid is. Iemand, die staat voor wat hij belangrijk vindt, gevoed 

wordt door een heldere visie met betrekking tot bijvoorbeeld het aangaan van relaties met leerlingen. Een 
docent, die ervan uitgaat eerst te willen begrijpen, voordat hij begrepen wordt. Dus sterk gericht is op het 
zich verplaatsen in de leerling: Wat houdt de ander bezig? Waar liggen diens kwaliteiten? Wat heeft de 
ander nodig om de volgende ontwikkelingsstap te kunnen maken? 
Maar bovenal is hij een persoon, die zich bedient van vragen, die voortkomen uit een oprechte verwonde
ring en belangstelling. De docent zal daarbij moeten werken aan het verkrijgen van een gevoeligheid voor 
signalen en boodschappen, die door de leerling worden uitgestraald. De leerling en zijn verhaal serieus 
nemen en aan willen sluiten bij het verhaal van de leerling. Kortom: zich betrokken voelen bij de leerling. 
Echte belangstelling tonen voor de leerling betekent dan ook meer vragen stellen dan zelf vertellen.

Ik heb zelf een dochter in de puberteit. Ik heb moeten leren om mijn houding af te stemmen op die van 
haar. Zij heeft een eigen wijze van communiceren, waarbij ik gemerkt heb dat geduld in mijn communi
catie naar haar van belang is. Ik heb moeten leren om me te bedwingen om direct te reageren op haar 
boodschappen. Proberen eerst stil te staan bij de vraag wat ze mij in feite duidelijk wil maken, voordat ik 
reageer. Het heeft mij geholpen om met geduld een betekenisvolle vorm van communiceren met haar te 
krijgen.

Een ander cruciaal punt bij de interactie is de puber de ruimte te geven om zelf aan het denken te gaan 
en zelf plannen te ontwerpen. Hiertoe moeten we binnen het onderwijs situaties creëren, waarbij we hen 
ook daadwerkelijk activeren tot nadenken. Het vertellen te stimuleren, gericht door te vragen en waarde
ring te hebben voor hun denkproces. 
Zelf de bereidheid hebben om te leren. Mijn dochter spie
gelt mij daarin regelmatig en houdt me zodoende behoor
lijk scherp.
Zoals bij vele andere pedagogische situaties is het van 
belang om regelmatig te evalueren. Stilstaan bij het gesprek 
en na te gaan of we het gesprek goed gevoerd hebben.

Wanneer ik anderen vraag om hun gesprek af te ronden, 
leg ik van tevoren of achteraf uit wat afronden in essen
tie voor mij betekent. Niet het direct kappen van de com
municatie, maar samen met je partners aanvoelen of het 
gesprek beëindigd kan worden. Dit getuigt van respect 
voor elkaar.
In de afronding kan bijvoorbeeld worden stilgestaan bij de 
vraag of je samen een goed gevoel hebt van het gesprek. 

Zo kan ik maar niet wennen aan de omstandigheid, dat 
wanneer de bel op school gaat, leerlingen direct opstaan en aanstalten maken om weg te gaan, wat er op 
dat moment ook maar speelt. Over een betekenisvolle relatie en wederzijds respect gesproken.

Jaap Meijer is functioneel leider van de Nederlandse Jenaplan Vereniging

Fotografie: Felix Meijer

Na de jenaplanbasisschool
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Felix Meijer

Het samenstellen van een canon blijkt een krachtig middel te zijn om een onderwerp extra aandacht te geven. In 
navolging van de geschiedeniscanon wil ik met behulp van een canon van kinderboeken het lezen promoten. 

Een canon van kinderboeken
Op onze oproep in de vorige nummers van Mensenkinderen 
om een Top 5 van beste kinderboeken aan de redactie toe 
te sturen, hebben we vele reacties ontvangen, zowel van 
kinderen als van groepsleiders. Met al deze lijstjes wilden 
we een canon van de beste kinderboeken samenstellen.
Een canon is een steeds veranderend geheel van boeken 
van vroeger en nu die wij, lezers, serieus nemen. En met 
wij bedoel ik: alle lezers, inclusief de kinderen. Canoniseren 
is niet iets wat je tegen kunt houden, want de mens is een 
canoniseermachine. Kijk maar hoeveel lijstjes er in omloop 
zijn, zeker rond de jaarwisseling. En bij de jeugdliteratuur is 
dat niet anders. Maar welke canon houden we aan: die van 
de kinderen, die van de uitgevers, critici en griffeluitreikers 
of die van ouders en groepsleiders?
Veel kinderen van de Jozefschool in Blokker stuurden lijst
jes in, zoals Djinte Freeke, een bovenbouwer: Achtste groe-
pers huilen niet, Jacques Vriens, 100% Nina, 100% Lola, 
beide van Niki Smit, De dochters van Sjeik Boul-Boul, van 
Marjon Hofman en Fred kaapt een jumbojet van Mario 
Gommeren. Als argumentatie heeft ze toegevoegd: ‘Het 
is een zielig boek.’ ‘Een leuk boek voor tieners, niet voor 
kleuters geschikt.’ ‘Leuk dat ze eerst in een rijk leven leefde 
en daarna in een gewoon leven.’

Van de middenbouwgroep De Kattenbak uit Treebeek ont
vingen we het volgende lijstje:
1.  Dolfje Weerwolfje (Paul van Loon, ISBN 90.6692.186.2)
 De meeste kinderen uit de Kattenbak hebben op dit 

boek gestemd. Het is spannend en grappig tegelijk. 
 2.  Het land van Zwach (Ben Golob, ISBN 90 76268 62 2)
 Dit is een heel spannend boek en een leuk verhaal. Bij

zonder is dat Meester Ben uit de stamgroep De Bijen
korf van onze school dit boek heeft geschreven. 

 3.  Meester Jaap houdt van iedereen (meestal) (Jacques 
Vriens, ISBN 90 269 1770 8)

 Dit is het lievelingsboek van onze meester. Wij vinden 

Jacques Vriens ook een hele goede schrijver. Hij is bij 
ons in de stamgroep geweest, dat was vetcool.

 4.  De wonderlijke broertjes Pim en Pietje (Youp van ‘t Hek, 
ISBN 90 6005 544 6)

 5.  Alle verhalen van Kikker & Pad (Arnold Lobel, ISBN 90 
216 1938 5) Kinderen met dyslexie kiezen dit grappige 
boek ook heel vaak.

Zo zijn er nog tientallen lijstjes van kinderen die we heb
ben ontvangen. Zijn de kinderen de echte deskundigen en 
heeft het zin om op grond van hun keuzes een canon te 
maken?

Of moeten we de kwaliteitscriteria 
van de deskundigen, zoals de jury 
van de Gouden Griffels en recensen
ten als uitgangspunt voor een canon 
aanhouden? Ook dan kan je bedro
gen uitkomen. Ik kan me nog goed 
herinneren dat ik jarenlang de boe
ken die de Gouden Griffel hadden 
gewonnen ongezien kocht, zowel 
voor school als voor mezelf. Zo staat 
hier De bavianenkoning van Anton 
Quintana, winnaar van de Gouden 
Griffel in 1983, al jaren op de plank, net als in vele bibli
otheken, die de Gouden en Zilveren Griffelwinnaars voor
heen automatisch in meerdere exemplaren aanschaften. 
Als recensent ben ik enthousiast over de dierenverhalen 
van Toon Tellegen, maar weet ook dat niet alle kinderen 
mijn enthousiasme delen.

Deze canon moet een steen in de vijver zijn.
Frits van Oostrom, voorzitter van de

 geschiedeniscanoncommisie
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Een canon van kinderboeken
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Of zou het beter zijn om de mening van ouders en groeps
leiders die een Top 5 hebben ingestuurd naar aanleiding 
van onze oproep als maatstaf te nemen voor de canon? 
Het is opvallend dat deze inzenders vooral boeken noemen 
die zij nog uit hun eigen kindertijd kennen. Dat komt over
een met de resultaten van een onderzoek onder leerkrach
ten dat TNS NIPO in opdracht van de Stichting Lezen hield.  
De volgende tien kinderboekenschrijvers bleken bij hen 
favoriet te zijn bij het voorlezen: Jacques Vriens, eindigde 
op de eerste plaats, gevolgd door Roald Dahl, Annie M.G. 
Schmidt, Carry Slee, Paul van Loon, Guus Kuijer, J.K. Row
ling. Jan Terlouw, Thea Beckman en Lydia Rood. Vrijwel 
al deze auteurs alleen Rowling is een uitzondering zul
len veel groepsleiders en ouders als kind gelezen hebben. 
Het antwoord op de vraag welk boek kinderen volgens hen 
in de hoogste groepen gelezen moeten hebben, is bijna 
in zijn geheel terug te voeren op deze lijst met favoriete 
auteurs en leverde de volgende top 5 op:
1. Kruistocht in spijkerbroek, Thea Beckman
2. Spijt!, Carry Slee
3. De Hoe overleef ik-serie, Francine Oomen
4. Meester Jaap, Jacques Vriens
5. De Harry Potter-serie, J.K. Rowling
Dat roept de vraag op hoeveel groepsleiders bijhouden wat 
er aan nieuwe boeken verschijnt. Hoeveel groepsleiders 
lezen eigenlijk kinderboeken? Hoeveel groepsleiders lezen 
sowieso wel eens een boek? 
Het samenstellen van een canon door de drie boven
genoemde groepen zal in ieder geval steeds een andere 
canon opleveren.

Wel of geen canon
Over het nut en de noodzaak van canonvorming zijn de 
auteurs van Dat’s andere taal kort, maar duidelijk: ‘Het Dat’s andere taal kort, maar duidelijk: ‘Het Dat’s andere taal
gaat hier over de cultuuroverdrachtstaak van de school. 
Tot ons gemeenschappelijk culturele erfgoed behoren ook 
boeken’.
Over de keuze van de boeken hebben ze ook een uit
gesproken mening: ‘Allereerst boeken met titels, perso
nages en gebeurtenissen die vastliggen in ons collectief 
geheugen, de klassiekers dus. Boeken waarvan titel (De 
laatste der Mohikanen) of hoofdpersoon (Don Quichot) Don Quichot) Don Quichot
spreekwoordelijk zijn geworden. Boeken die de eeuwen 
door gelezen en herlezen zijn, naverteld voor kinderen, 
bewerkt tot stripverhaal, toneel, opera, musical en film. 
Boeken die ook beeldende kunstenaars geïnspireerd heb
ben tot beelden en schilderijen. Kortom, boeken uit de 
wereldliteratuur, in bewerking voor kinderen.
En dan zijn er natuurlijk ook oorspronkelijke kinder en 
jeugdboeken uit eind negentiende, begin twintigste eeuw 

die al de status van klassieker 
genieten. Buitenlandse als Alice 
in wonderland en in wonderland en in wonderland Alleen op de 
wereld, maar ook Nederlandse wereld, maar ook Nederlandse wereld
als Afke’s tiental en De scheeps-
jongens van Bontekoe. 
En ten slotte, de toppers uit 
de hedendaagse kinderlitera
tuur, boeken uit de laatste vijf
tig jaar. Boeken die voor ons 
gevoel alles in zich hebben om 
blijvers, klassiekers, te worden.’

Bij dit artikel is per leeftijdsgroep een canon opgenomen, 
ontleend aan Dat’s andere taal . Hoewel ik deze canon 
een goede aanzet vind, mis ik toch veel boeken, vooral 
de meest recente kinderboeken, zoals de prentenboeken, 
geïllustreerd door Annemarie van Haeringen, maar bijvoor
beeld ook hoogtepunten als Momo en de tijdspaarders  
van Michael Ende en Ronja de roversdochter van Astrid Ronja de roversdochter van Astrid Ronja de roversdochter
Lindgren.

De waarde van de canon
Het doel van het maken van een canon is voor mij het 
stimuleren van het lezen van kinderboeken, waarbij het 
mooi meegenomen is dat kinderen het technisch lezen met 
meer plezier oefenen.
Een canon draagt per definitie een voorlopig karakter, al 
was het alleen maar omdat de tijd voortschrijdt en er steeds 
weer nieuwe mooie boeken verschijnen en zullen blijven 
verschijnen. Een canon is dus altijd een tussenstand en in 
zekere zin tijdsgebonden en ook wel enigszins persoons
gebonden. (Zo staan in mijn persoonlijke canon: Anna is 
er nog en Wie niet weg is, wordt gezien van Ida Vos en De 
buik van meneer Hobbema van Marianne Busser en Ron 
Schröder, die overigens in de canon van Dat’s andere taal 
ontbreken)
Het zou goed zijn als de  canonboekenlijst niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor groepsleiders en ouders 
gemaakt wordt. Zij moeten weten wat er verschijnt en 
wat de moeite waard is om aan kinderen voor te lezen 
of te geven om zelf te lezen. Ik wil groepsleiders en scho
len graag uitdagen om een eigen schoolgebonden canon 
samen te stellen. Misschien is het een idee om de teamver
gaderingen regelmatig met een nieuw en bijzonder kinder
boek te beginnen. 
Tevens zou ik het lezen in scholen willen promoten en alle 
lezers van Mensenkinderen willen uitnodigen om mel
ding te maken van mooie, nieuwe kinderboeken, die de 
moeite waard zijn om aan onze kinderen door te geven. De 
redactie ruimt graag een plekje in voor uw recensie.

Felix Meijer is recensent van kinderboeken bij het NBD Biblion, hoofd-

redacteur van Mensenkinderen en onderwijskundig adviseur

Voor reacties en recensies: Mensenkinderen@hetnet.nl

Fotografie: Joop Luimes en De Zonnewereld, Vleuten

Literatuur

Dat’s andere taal, R. Broersma e.a., te bestellen via www.jenaplan.nl

Dat moet je gelezen hebben, H. van Lierop, Biblion, 2004

De hele Bibelebontse berg, H. Bekkering, 1990 

Lezen, jaargang 1, nummer 2, 2006, te bestellen via www.lezen.nl 

Debat over taalles voor peuters

‘Geen toetsen, geen speciale programma’s. Alleen 

tegen het kind praten op een eenvoudige manier: 

niet te snel, in duidelijke zinnen. En voorlezen, veel 

voorlezen. Dan ben je de perfecte taalpedagoog. 

(prof. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, Groninger hoogleraar

spraak- en taalstoornissen bij kinderen, in de Leeuwarder 

Courant, 9 november 2006)



Canon voor kinderen van 9 tot 12 jaar
Uit: Dat’s andere taal

Bakker Piet – Ciske de Rat
Beckman Thea – Kruistocht in spijkerbroekKruistocht in spijkerbroekKruistocht in spijkerbroek
Beecher Stowe Harriet – De hut van oom TomDe hut van oom TomDe hut van oom Tom
Biegel, Paul – De tuinen van Dor
Bomans Godfried – Bomans Godfried – Bomans Godfried – Erik of het klein insectenboekErik of het klein insectenboekErik of het klein insectenboek
Cervantes Saavedra Miguel de –  Cervantes Saavedra Miguel de –  Cervantes Saavedra Miguel de –  De wonderbare De wonderbare De wonderbare 
avonturen van ridder Don Quichot van Mancha en zijn avonturen van ridder Don Quichot van Mancha en zijn avonturen van ridder Don Quichot van Mancha en zijn 
schildknaap Sancho schildknaap Sancho schildknaap Sancho schildknaap Sancho schildknaap Sancho – – PansaPansaPansa
Dahl Roald – De GVR Dahl Roald – De GVR Dahl Roald – De GVR Dahl Roald – De GVR Dahl Roald – De GVR 
Defoe Daniel – Defoe Daniel – Defoe Daniel – Defoe Daniel – Defoe Daniel – Het leven en de lotgevallen van Robinson Het leven en de lotgevallen van Robinson Het leven en de lotgevallen van Robinson 
Crusoë
Dickens Charles – Dickens Charles – Dickens Charles – Oliver TwistOliver TwistOliver Twist
Dragt Tonke agt Tonke agt Tonke  Brief van de KoningBrief van de KoningBrief van de Koning
Dros Imme – Dros Imme – Dros Imme – Odysseus, een man van verhalenOdysseus, een man van verhalenOdysseus, een man van verhalen
Ende Michael – Ende Michael – Ende Michael – Het oneindige verhaalHet oneindige verhaalHet oneindige verhaal
Fabricius Johan – Fabricius Johan – Fabricius Johan – De scheepsjongens van BontekoeDe scheepsjongens van BontekoeDe scheepsjongens van Bontekoe
Fennimore Cooper J. –Fennimore Cooper J. –Fennimore Cooper J. –Fennimore Cooper J. –Fennimore Cooper J. – De laatste der Mohikanen 
Frank Anne – Frank Anne – Frank Anne – Frank Anne – Frank Anne – Het achterhuisHet achterhuisHet achterhuis
Haar ter Jaap aar ter Jaap aar ter Jaap aar ter Jaap aar ter Jaap  Koning Arthur 
Hichtum Nienke van – Hichtum Nienke van – Hichtum Nienke van – Afke’s tiental
Kieviet Johan C. – Uit het leven van Dik Trom

Kipling Rudyard – Kipling Rudyard – Kipling Rudyard – JungleboekJungleboekJungleboek
Lee Virginia ee Virginia ee Virginia  Vlinder voor Marianne Vlinder voor Marianne Vlinder voor Marianne 
Lindgren Astrid indgren Astrid indgren Astrid  De gebroeders Leeuwenhart Malot De gebroeders Leeuwenhart Malot De gebroeders Leeuwenhart Malot 
Hector –  Hector –  Hector –  Alleen op de wereld Alleen op de wereld Alleen op de wereld 
Marxveldt Cissy van – Marxveldt Cissy van – Marxveldt Cissy van – Joop ter HeulJoop ter HeulJoop ter Heul
May Karl – May Karl – May Karl – Winnetou, het opperhoofd der Apachen Winnetou, het opperhoofd der Apachen Winnetou, het opperhoofd der Apachen *) *) *) 
PPPreussler Otfried reussler Otfried reussler Otfried  Meester van de zwarte molen Meester van de zwarte molen Meester van de zwarte molen 
Pelgrom Els – Pelgrom Els – Pelgrom Els – De kinderen van het achtste woud De kinderen van het achtste woud De kinderen van het achtste woud 
Raspe R.E. – Raspe R.E. – Raspe R.E. – De ongelofelijke avonturen van de  Baron van De ongelofelijke avonturen van de  Baron van De ongelofelijke avonturen van de  Baron van 
MünchhausenMünchhausenMünchhausen
Roggeveen Leonard – Roggeveen Leonard – Roggeveen Leonard – De ongelofelijke avonturen van 
Bram VingerlingBram VingerlingBram Vingerling
Roos de H. – Redders met de Kameleon 
Rowling J.K.   Harry Potter en de steen der wijzen *)
Rutgers van der Loeff An – De kinderkaravaan
Saint Exupery Antoine de – De kleine Prins
Stevenson R.L. –Schateiland
Terlouw Jan – Koning van Katoren 
Twain Mark – Tom Sawyer
Verne Jules – 20.000 mijlen onder zee *)
Vries Anne de – Reis door de nacht
 *) of een andere uit deze reeks of van deze schrijver

Canon voor kinderen van 0 tot 6 jaar
Uit: Dat’s andere taal

Boeke Jet en Arthur van Norden – Dikkie Dik *)Dikkie Dik *)Dikkie Dik
Bruna Dick – Nijntje  
Carle Eric – Rupsje Nooitgedacht 
Dulieu Jean – Paulus en de eikelmannetjes *) 
Grimm Gebroeders  Sprookjes
Hill Eric –  Waar is Dribbel?
Laan Dick – De avonturen van Pinkeltje
Lioni Leo – Blauwtje en Geeltje

Löbel Arnold – Alle verhalen van Kikker en Pad
Minarik E.H. – Kleine Beer-serie
Perrault Charles – Sprookjes van Moeder de Gans
Potter Beatrix – Het verhaal van Pieter Konijn *)
Scheepstra R. en Jan Ligthart – Ot en Sien
Schmidt AMG – Jip en Janneke
Schubert Dieter – Monkie
Velthuijs Max – Kikker is verliefd *) Kikker is verliefd *) Kikker is verliefd
*) of een andere uit deze reeks of van deze schrijver

Canon voor kinderen van 6 tot 9 jaar
Uit: Dat’s andere taal

Abcoude Chr. Van – Pietje Bell
Andersen Hans Christian – Sprookjes
Barrie J.M. – Peter Pan
Baum Frank L. – De tovenaar van Oz
Biegel Paul – Het sleutelkruid
Burnett Francis Hodgson – De geheime tuin
Collodi  Carlo – De avonturen van Pinokkio
Dahl Roald – Sjakie en de chocoladefabriek
Carrol Lewis – Alice in wonderland
Dragt Tonke – De zevensprong
Dros Imme – Annetje Lie in het holst van de nacht
Grahame Kenneth – De wind in de wilgen
Hildebrand A.D. – Bolke de Beer *) Bolke de Beer *) Bolke de Beer
Hofman Wim – Aap en Beer
Kästner Erich – Emiel en zijn detectives
Kuijer Guus – Het grote boek van Madelief

Kuyper Sjoerd  Robin en God
Lagerlöf  Selma – Niels Holgerson’s wonderbare reis
Leeuwen Joke van – Deesje
Lichtveld Noni – Anansi de spin weeft zich een web om de 
wereld
Lindgren Astrid  Pippi Langkous
Milne A.A. – De wereld van Poeh
Pelgrom Els – Kleine Sofie en Lange Wapper
Salten Felix  Bambi
Schmidt AMG – Pluk van de Petteflet
Tellegen Toon – Misschien wisten zij alles
Tolkien J.R.R. – De hobbit
Töpffer Rudolphe – Reizen en avonturen van mijnheer 
PrikkebeenPrikkebeenP
Swift Jonathan – Gulliver’s reizen
Wilder Laura Ingalls – Het kleine huis op de prairieHet kleine huis op de prairieHet kleine huis op de prairie *) *)
*) of een andere uit deze reeks of van deze schrijver
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Hannie Humme

In mijn werk ben ik al jaren bezig met 
het promoten van juist díe boeken 
die de belangrijkste jenaplanprincipes 
onderschrijven: recht op eigen identiteit, 

erkenning als cultuurdrager en -vernieuwer, een samenleving waarin men vreedzaam, rechtvaardig en 
constructief met verschillen en veranderingen omgaat en waarin ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, 
sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. In dit artikel wil ik enkele boeken 
voor de bovenbouw bespreken die met deze thema’s te maken hebben.

Een gat in de markt
Bij wereldoriëntatie verwerven kinderen concrete kennis 
en begrip over de wereld dichtbij en veraf. Voor de inhou
delijke invulling van projecten lezen kinderen voornamelijk 
informatieve teksten (informatieve boeken, naslagwerken, 
internet, tijdschriften en kranten). Toch kan ook het lezen 
van fictie een goede informatiebron zijn. De hoofdpersoon 
wordt immers geplaatst in zijn of haar eigen wereld, cul
tuur, godsdienst en familie. 
Tijdens het lezen identificeert de lezer zich met de hoofd
persoon en omgeving. Deze identificatie is een van de 
belangrijkste functies van het lezen van fictie: de gevoe
lens en gedachten van de hoofdpersonen leren kennen en 
hun wereld van dichtbij ervaren. Kinderen leren bovendien 
kritisch te zijn over het handelen van de hoofdpersonen in 
relatie tot hun eigen handelen. Wat zouden zij doen als ze 
in de schoenen van de hoofdpersoon stonden?
Interculturele kinder en jeugdboeken zijn anno 2007 een gat 
in de markt. Enerzijds is daar het allochtone kind: de nieuwe 
consument. Identificatie met de hoofdpersoon is voor  
kinderen belangrijk, dus moet het kinderboek ‘gekleurder’. 
Anderzijds is voor het creëren van wederzijds begrip kennis 
over de ander en zijn of haar cultuur essentieel. 
Dit zou moeten betekenen dat de vanzelfsprekendheid 
waarmee in kinderboeken blanke, christelijke kinderen met 
namen als Jan, Mieke en Piet de hoofdrol spelen, zou moe
ten vervagen. En hoewel de hoofdrol jammer genoeg nog 
steeds sporadisch is weggelegd voor een kind van alloch
tone afkomst, komt er steeds vaker een Basil, Güler, An 
Mei, Branka of Fatima in kinderboeken voor. Het gat in de 
markt betekent ook een toename van boeken:
•	 die bij nader inzien helemaal niet zo intercultureel zijn; 
•	 waarin de interculturele/multiculturele samenleving als 

probleemthema is uitgewerkt;

•	 de allochtoon nog steeds aan het kortste eind trekt;
•	 de vreemdeling een superfantastische held moet zijn om 

enige rol van betekenis te spelen;
•	 waarin veel stereotypen voorkomen.

Literaire of sensationele probleemboeken 
De kennismaking met andere landen of de interculturele 
samenleving in Nederland verloopt in fictie bijna nooit 
zonder problemen. Thema’s als oorlog, discriminatie, 
racisme, vluchtelingen, asielzoekers, kinderarbeid, natuur
rampen, gewapende conflicten, kolonisatie, slavenhandel 
en armoede zorgen immers voor een verhaal waarin iets 
gebeurt. Waarin identificatie met de hoofdpersoon zorgt 
voor empathie en sympathie van de lezer voor de fictieve 
personages. 
Of een boek geschikt is voor gebruik in de klas bij wereld
oriëntatie hangt voor een groot deel af van de informatieve 
en/of interculturele waarde van het boek. De belangrijkste 
interculturele criteria zijn voor mij:
•	 de mate van interculturaliteit (is er alleen een bijpersonage 

met de naam Ali, dan is het nog geen intercultureel 
boek);

•	 de visie die de schrijver heeft op de eigen en andere  
culturen;

•	 het respect dat mensen uit verschillende culturen voor 
elkaar hebben en de wijze waarop zij dat in hun denken 
en handelen uitdragen;

•	 de aanwezigheid van kwetsende of zelfs racistische uit
spraken. 

Toch zijn dit niet de enige criteria; het boek moet op de 
eerste plaats goed geschreven en/of goed geïllustreerd 
zijn en als het even kan literaire kwaliteiten hebben. Wat 
deze literaire kwaliteiten precies inhouden, is al jarenlang 

Leesbevordering en boek
promotie in de bovenbouw
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 discussie voor critici, wetenschappers, docenten en lezers. 
Gaten in tekst en beeld zou één van de belangrijkste ken
merken zijn. Is het verhaal van A tot Z dichtgetimmerd of 
heeft de lezer gedurende het lezen de mogelijkheid zelf 
beelden te vormen bij het verhaal of woorden bij de illustra
ties? Kunnen het verhaal of aspecten ervan in de gedach
ten van de lezer een eigen leven leiden? De gebruikte taal 
is een ander kenmerk. Zijn de metaforen en beelden die 
gebruikt zijn vernieuwend of zijn het clichés? Het gros van 
de kinder en jeugdboeken dat verschijnt is niet literair. Met 
als gevolg dat het aantal literaire interculturele boeken nog 
kleiner is.

Alles is anders, Tinka, Vlucht! 
Een thema dat bij wereldoriëntatie in de bovenbouw aan 
bod kan komen is oorlog, vluchten en vluchtelingen. Vluch
telingen staan dagelijks in het nieuws, in het Jeugdjournaal, 
de Kidsweek en de dagbladen. Kinderen worden gecon
fronteerd met asielzoekers, vreemde namen in hun groep of 
straat, vriendjes die perfect Nederlands spreken, maar thuis 
ineens een andere, voor hen onverstaanbare, taal praten. 
Voor kinderen die zijn opgegroeid in vrede is het moeilijk 
voorstellen dat mensen elkaar elders naar het leven staan. 

Ed Franck schreef over de oorlog in Bosnië het boek Tinka. 
De stad waar zij woont, wordt dagelijks vanuit de heuvels 
beschoten. Op iedere hoek van de straat moet Tinka oppas
sen. Toch leeft zij haar leventje, zoals ieder kind dat zich 
aanpast aan de situatie, waarin het terecht komt. ‘De oor
log heeft haar geleerd geduld te hebben en te kijken.’ Ze is 
blij en tevreden met kleine dingen, met de regenboogtrui 
die haar moeder van restjes wol maakte. Met de kip die 
voor een onverwachts feestje zorgt. Met het lied dat zich 
door de stad verspreidt en dat over hoop en moed gaat. 
Tinka zwerft door de stad met haar vriendje Branko. Langs 
de tram waarin een beschadigde man woont die zijn huis 
is kwijtgeraakt en honden post laat bezorgen. Langs de 
buurman die duiven schiet. Langs de dierentuin die kapot
geschoten wordt en waaruit de chimpansees ontsnappen. 
Iedere dag is voor Tinka vol oorlog; een kleine die ze zelf 
moet voeren om haar trui te behouden en de grote waarin 
ze de mensen om zich heen verliest. Troost vindt ze in het 
sprookjesboek dat ze van een man krijgt. Op Kerstavond 
hoort ze een verhaal dat ze als moslim niet goed kent, maar 
dat warm aanvoelt. Een verhaal over een ster die Tinka die
zelfde avond nog ziet. Pijn, verdriet en ongeloof volgen, 
maar gelukkig brengt Tinka het er levend vanaf. 

Het boek bevat veel mooie passages die tot denken aan
zetten en de lezer meeneemt op een reis naar een stad vol 
gevaar, hoop, liefde, warmte en feest. Tinka is een gids, 
die naar empathie en sympathie verlangt. Hoewel de stad 
nooit in het bijzonder wordt genoemd, speelt het boek 
zich af in Sarajevo, de hoofdstad van BosniëHerzegovina 
die maanden onder vuur lag van sluipschutters. In 1984 
werden er de Olympische winterspelen gehouden, tus
sen 1992 en 1995 verloren 12.000 mensen er het leven 
en veranderden de stadsparken in kerkhoven. Dat het land 
slechts 1.400 kilometer van Nederland vandaan ligt, zullen 
veel kinderen niet beseffen. Sinds de oorlog in voormalig 
Joegoslavië uitbrak, zijn zo’n 40.000 vluchtelingen uit dit 
gebied in Nederland komen wonen. 

Alles is anders en Vlucht! spelen dichterbij. Beide boeken 
gaan over vluchtelingen die in Nederland wonen. Joshua 
uit Soedan verliest bij de Schipholbrand zijn vader en komt 
in het nieuwe asielzoekerscentrum van Nieuwdam terecht. 
ErikJan die met zijn vrienden een clubhuis had in het 
gebouw waar nu asielzoekers wonen, onderneemt allerlei 
acties tegen de komst van de vreemdelingen. Dat hij zijn 
grenzen daarin steeds verder verlegt, heeft hij eerst niet 
zo in de gaten. Pas als er bijna ongelukken gebeuren, ziet 
ook hij in dat Joshua, zijn moeder en de andere asielzoe
kers niet zonder reden in Nederland wonen. Berouw volgt. 
Vlucht! verscheen bij een christelijke uitgeverij en heeft een 
duidelijke christelijke boodschap die vooral naastenliefde 
behelst. Het verhaal laat weinig aan de fantasie van de 
lezer over. De lezer is wel betrokken bij de gebeurtenissen, 
zal enige verontwaardiging voelen bij de daden van Erik
Jan en zijn vrienden en medelijden hebben met Joshua en 
zijn moeder. Maar de gevoelens van ErikJan en Joshua zijn 
té letterlijk beschreven. Juist door alles wat in Tinka niet 
gezegd wordt, kom je als lezer veel dichterbij. 
Alles is anders verscheen in de reeks ‘Levensecht’ van Clavis. 
Een vlot geschreven boek, waarin de elfjarige Koerdische 
Zahra bij achtjarigen in groep 5 terechtkomt, omdat ze het 
Nederlands niet goed genoeg beheerst. Ze sluit vriend
schap met Liza, een meisje dat alles heeft wat haar hartje 
begeert, maar toch niet gelukkig is. Een boek vol proble
men, maar hoofdpersoon Zahra is een sterk meisje, dat 
gehard is door wat ze heeft meegemaakt en het leven in 
Nederland als rijkdom ervaart. 

Boeken in de klas
Verhalen zijn een uitstekende introductie op een project. 
Alle drie de boeken bieden aanknopingspunten en prikkels 
om thema’s binnen wereldoriëntatie verder uit te werken: 
de landen van herkomst, de Olympische spelen, oorlog, 
godsdiensten, vluchtelingen en asielzoekerscentra. Tinka 
biedt de lezer veel mogelijkheden tot identificatie en over
denking. Een kringgesprek kan kinderen aanzetten tot het 
nadenken over de eigen situatie in vergelijking tot die van 
een ander.
Interculturele verhalen openen een wereld vol avontuur, 
warme en koude landen, bekende en onbekende gebrui
ken, geuren, smaken, gevoelens en beelden. Door het 
lezen van boeken maken kinderen kennis met oude en 
nieuwe culturen en leren ze hun eigen cultuur kritisch én 
met waardering te bekijken. 

Tinka, Ed Franck, Querido, 2005 (2e druk), ISBN 90 451 0237 4

Vlucht!, Rob Visser, Mozaïek Junior, 2006, ISBN 90 239 9192 3

Alles is anders, Corine Naranji, ill. Veronica Nahmias, Clavis levensecht, 

2006, ISBN 90 448 0269 0

Hannie Humme is medewerker van het Bureau Leesbevordering  

& Educatie, hannie.humme.ble@planet.nl, www.vijftigwereldboeken.nl

Fotografie: De Zonnewereld, Vleuten
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IK wEEt tIEN LEuKE 
DINgEN oM tE DoEN

Helena Kinds

Het belang van lezen
We willen allemaal dat als kinderen zeggen: ‘Ik weet tien 
leuke dingen om te doen’ dat daarbij in ieder geval één 
keer lezen wordt genoemd. Lezen opent immers werelden 
die anders gesloten zouden blijven. Het lezen van boeken 
en verhalen biedt ook een ontsnappingsmogelijkheid aan 
de dagelijkse werkelijkheid, even helemaal in een verhaal 
verdwijnen, en tevens identificatiemogelijkheden met 
hoofdpersonen, wanen dat jij de held of heldin bent. Het 
biedt je ook dat je jezelf kan 
herkennen in en kan mee
leven met een boekfiguur. 
Een verhaal is een grote schat 
boordevol ontdekkingsmoge
lijkheden. Hoe maak je deze 
schat bereikbaar voor ieder 
kind? Hoe laten we kinderen 
plezier beleven aan boeken 
en verhalen?

Doelzuiver én 
aansprekend

Het is bekend dat kinderen, 
die weinig met boeken en 
verhalen in aanraking komen 
minder leesplezier hebben als 
ze uiteindelijk zelf met boe
ken aan de slag gaan. Ook 
een groot leesaanbod leidt 
niet automatisch tot veel lees
plezier. Steeds hetzelfde for
mulier invullen als een boek 
uit is, breekt meer af dan dat 
het zou kunnen opbouwen. 
Een rijk aanbod van verschil
lende genres, het plezier van 
de voorlezer, de begeleiding, 
de vraag naar inbreng, het samen beleven van verhalen en 
boeken en een scala aan gevarieerde verwerkingsmogelijk
heden spelen een cruciale rol in de ervaring en leesbeleving 
van kinderen. 

Vaste plek in school en in het programma
Er bestaat een groot aanbod van goede projecten rondom 
boekpromotie. Maar deze projecten vinden vaak gedu
rende een korte periode plaats, terwijl de leesbehoefte 
van kinderen zich niet beperkt tot ongeveer vier weken per 
jaar. Wil je kinderen boeien en geboeid houden, dan is een 
doorgaande lijn nodig. 
Stichting Lezen biedt een doorgaande leeslijn voor kinderen 
van nul tot achttien jaar 1. Die is op doelstellingenniveau 
heel goed bruikbaar. Kansrijke Taal heeft deze doelstellin
gen omgezet in activiteiten, die een doorgaande lijn en een 

breed arsenaal aan activiteiten bieden. Het beleven van 
boeken en hun mogelijkheden kan zo een vast onderdeel 
van het (to)taalaanbod worden.  

Gereedschap voor groepsleider en kind
Ieder kind beleeft een verhaal op zijn eigen manier. In 
Kansrijke Taal leren teams het leesplezier en het verschil 
in leesbeleving bij kinderen te honoreren. Zij leren een 
twintigtal verwerkingsmogelijkheden kennen en gebrui

ken. Voor de jongste kinderen 
worden bijvoorbeeld veel boe
ken aangeboden met interme
diairs. Dat zijn attributen en 
figuren al of niet in een decor, 
die kenmerkend zijn voor een 
verhaal of boek en het verhaal 
bij het voorlezen en verwer
ken toegankelijker maken. Een 
voorbeeld voor de onderbouw 
is de verteldoos. (zie kader: 
Een hapje maan). Voor mid
denbouwers wordt het geheel 
aan activiteiten uitgebreid met 
bijvoorbeeld het vertellen en 
schrijven van eigen verhalen 
bij boeken zonder tekst (zie 
kader: Dag hoed), illustraties of 
portretten maken bij boeken, 
het verhaal in een verteltafel 
naspelen of een tentoonstel
ling inrichten bij een boek. 
Bovenbouwers worden uit
gedaagd tot het herschrijven 
van het eind van het verhaal, 
gedichten te schrijven over of 
bij het gelezen boek, maar ook 
tot het voorbereiden van pre

sentaties voor jongere kinderen en de daarbij benodigde 
materialen te ontwikkelen (zie kader: Uilskuikentjes). 

Activiteiten worden zoveel mogelijk betekenisvol aan
geboden. Na verloop van tijd, als een groot aantal activi
teiten is aangeboden in de kring of tijdens een instructie, 
kunnen kinderen zelf kiezen welke verwerking bij het boek 
past en deze keuze beargumenteren. Kinderen praten met 
elkaar over hun bevindingen en evalueren de activiteit. 
Met een rugzak vol verwerkingsmogelijkheden kunnen ze 
de gelezen boeken voorzien van een passende activiteit 
en deze vervolgens aan de groep presenteren. Ze gaan er 
zelfstandig mee aan de slag, verdiepen zich nog meer in 
het boek en het verhaal, krijgen feedback van hun groeps
genoten en bevorderen zo hun eigen leesontwikkeling en 
die van hun groepsgenoten.

Boekpromotie in 
Kansrijke taal
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De jongste kinderen zitten in de kring, 
de groepsleider pakt een verteldoos 
van de plank. Automatisch schuiven 
de kinderen die naast de groepsleider 
zaten op de grond voor de benen van de 
andere kinderen. Ze weten wat er gaat 
gebeuren en kijken verwachtingsvol naar 
de gele doos. Wat komt er uit? Welk 
verhaal zit er in deze doos verborgen? 
Een gevoel van spanning ontstaat, als 
het deksel open gaat. Een lichtblauw en 
bruin kleed worden op de grond gelegd. 
Dan komt er een kleine schildpad uit de 
doos die begint te vertellen. De oudsten 
herkennen het diertje en meteen hoor 
je uit verschillende hoeken: “Een hapje 
maan”. Het boek is al eerder voorgelezen 
met de attributen uit de verteldoos; zij weten dus wat er gaat komen en kunnen actief deelnemen aan het 
verhaal. De kleine schildpad ziet de maan en bedenkt dat het wel eens een smakelijk hapje zou kunnen zijn 
en klimt op een berg om een stukje te gaan proeven. (de groepsleider plakt het van klittenband voorziene 
diertje op het decor) Toch kan hij er nog niet bij en roept zijn vriend de olifant, die op zijn rug klimt. Ze zijn 
er dichterbij, maar er is meer hulp nodig. Zo verschijnen verschillende dieren die allemaal een onderdeel 
vormen van de dierentoren. In het verhaal herhaalt een stuk tekst zich bij ieder dier. De kinderen zeggen dit 
na een drietal dieren mee. De vraag van het dier dat geroepen wordt, is: “Wat doe jij op de rug van…..?” En 
het antwoord is steevast: “Ik wil een hapje van de maan proeven. Als jij op mijn rug gaat staan, kunnen we 
er misschien bij!” Sommige kinderen kennen het verhaal zo goed dat ze zelfs nog weten welk dier het is dat 
geroepen gaat worden. Dat zij de beleving van de kinderen voor wie het boek nieuw is, niet verstoren, blijkt 
uit de zachte opmerkingen die te horen zijn van de nieuwe luisteraars: “Oh, nu kunnen ze er bijna bij!”, “Het 
gaat lukken, ga maar op je tenen staan”. Om voor de oudste kinderen het verhaal aantrekkelijker te maken, 
verandert de groepsleidster kleine details. Haar stemgebruik valt op, maar ook de beweging van de dieren. 
De kleine muis die de hele dierentoren moet beklimmen heeft het zwaar, zij valt steeds een beetje of glijdt 
uit. Alle kinderen leven mee met de muis en ze wordt zelfs aangemoedigd: “Houd goed vast”, “Voorzichtig”, 
“Je bent er bijna”. Grote opluchting ontstaat als ze uiteindelijk bij de maan kan en met een stuk maan de 
dierentoren afdaalt en alle dieren een hapje laat proeven.

De groepsleider laat in de kring een boek zien; plaat voor plaat, zonder dat ze er iets bij vertelt. De kinderen kijken 
aandachtig, want ze weten wel dat er iets gaat gebeuren. De titel van het boek volgt pas na het boek ”Dag Hoed”. 
En meteen volgt de opdracht: We maken met z’n allen het verhaal, want dat is wel te volgen met de prenten, 
maar niet te lezen. Vervolgens worden de criteria door de kinderen genoemd waar een boek aan moet voldoen: Er 
moeten afspraken gemaakt worden over kleuren van kleding, want “anders is het niet meer hetzelfde poppetje”. 
Ook is het belangrijk dat het verhaal “doorlopend” is, “anders klopt het niet”. Het verhaal wordt niet in de kring 
gemaakt, de kinderen krijgen de opdracht zelf een stuk tekst te maken bij een prent uit het boek, ze krijgen een 
kopie. “Dan moeten we ook goed overleggen met het groepje voor ons en na ons”. De prenten worden uitgedeeld 
en ze gaan aan de slag. Er wordt druk overlegd en geschreven. Kinderen die klaar zijn met hun stukje tekst typen 
het meteen uit op de computer. Twee meisjes zijn benieuwd naar de voorkant van het boek, want ze vinden dat 
daarop moet komen te staan wie het verhaal heeft geschreven. Ze mogen dit gaan uitwerken op de computer. Een 
discussie over dikgedrukt en grootte ontstaat even tot ze besluiten twee versies af te drukken en dan te kijken wat 
mooier is. Zo komen ze er samen uit. De prenten zijn ingekleurd, de tekst is getypt, het boek krijgt vorm. Pas als het 
helemaal af is, zal iedereen het hele verhaal horen. 

Een hapje maan  Verteldoos

Dag Hoed  Een verhaal maken bij een boek zonder tekst
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Na het lezen van het prentenboek “Uilskuikentjes” van Martin Waddell overleggen drie bovenbouwers wat 
ze zouden kunnen doen met dit prentenboek. Het doel is uiteindelijk een presentatie voor de onderbouw 
of middenbouw. Alvorens ze daar gaan presenteren moet er nog heel wat gebeuren: De verwerkingsvorm 
vaststellen, de presentatie voorbereiden, spullen zoeken en maken, oefenen en dan een generale in 
de stamgroep. De kijkers zullen dan beoordelen of het geschikt is voor de groep waarin ze willen gaan 
presenteren.
In de groep is materiaal genoeg te vinden, in overleg met hun stamgroepleider verknippen ze lakens tot 
uilenpakken en maken ze met veren maskers. In de kuil zetten ze de klimtoren van de kleuters op, dit wordt 
de boom met een kast ernaast als tak, want dat is een belangrijk deel van het verhaal. Bij de presentatie wordt 
het verhaal uitgespeeld en vervolgens geeft de groep feedback: “Mooie pakken, goed duidelijk gesproken, 
kijk wat vaker rond, goed verhaal voor de onderbouw”. Dus gaan ze naar de onderbouwleidsters om een 
afspraak te maken voor de presentatie. Een paar dagen later zitten de kleuters in de kuil en beelden de 
bovenbouwers met gespannen gezichten het verhaal uit. Ze krijgen van de kinderen een spontaan applaus en 
op hun gezicht verschijnt een trotse glimlach. Hun eigen commentaar achteraf is: “Het is toch wel spannend 
om het alleen voor de kleuters te presenteren, het voelt heel anders dan bij een weeksluiting, omdat we het 
nu echt helemaal zelf moesten doen.”

Rijke leeromgeving
 De gele hoek, gebaseerd op het Taartpuntenschema, 
waarin alle activiteiten rondom en met verhalen en boe
ken worden samengebracht, krijgt een vaste plek in het 
lokaal. De Lekkerliggenlezenhoek voor de jongste kinde
ren, met boeken en bandjes, en de Stapineenboekhoek 
voor de anderen. De inrichting is uitdagend en toeganke
lijk. Kinderen kunnen er lezen en werken tijdens de zelf
standig werklessen en op andere momenten. Werkstukken 
en presentaties worden er tentoongesteld en zijn voor 
anderen weer tot voorbeeld. Afbeeldingen van producten 
die inspirerend zijn voor anderen worden op ideekaarten 
geplaatst. Deze kaarten staan in de hoek en kunnen altijd 
worden ingekeken om zo weer op ideeën te komen voor 

een eigen verwerking bij een boek. En natuurlijk staan er 
boeken! Verschillende genres, op verschillende niveaus, 
over vele onderwerpen. Op deze manier maken boeken 
ook deel uit van een rijke leeromgeving.

Voor meer informatie: www.kansrijketaal.nl

Uitgaven Stichting Kansrijke Taal m.b.t. dit onderwerp: 

Monique Hansma. Kansrijke Taalhoeken in groep 1-8, Verbeelden en 

fantaseren met taal, vanaf blz. 109

Henk Hansma en Monique Hansma. Kansrijke Taalhoeken in groep 1-8 

deel 2, verbeelden en fantaseren met taal, vanaf blz. 121

1. De doorgaande leeslijn van 0-18' Stichting Lezen, 2005

Uilskuikentjes  Bovenbouwers bereiden een boekpresentatie voor voor jongere kinderen
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Ad Boes

In september 2006 kregen basisscholen 
een brochure met de titel van dit artikel 
toegezonden. In het verlengde van 

extra aandacht van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen voor verbetering van het technisch 
lezen heeft de onderwijsinspectie ervoor gekozen scholen te wijzen op het belang van goed leesonderwijs. In dit 
artikel wordt geen samenvatting van de brochure gegeven (die zal bij de lezers bekend zijn), maar van kritische 
kanttekeningen voorzien. 

Het is, op z’n zachtst gezegd, een merkwaardige brochure. 
Wie niet beter weet zou vermoeden dat die allang geleden 
is geschreven, in ieder geval ver voor de invoering van de 
wet op het primair onderwijs in 1985. 
De inspecteurgeneraal van het onderwijs, Mevrouw Kerve
zee, meldt in het voorwoord dat 10 tot 15% van de leer
lingen aan het eind van groep 3 onvoldoende kan lezen 
(technisch, begrijpend?). Ze hebben grote moeite om in 
groep 4 de taal en leesmethodes en methodes voor de 
zaakvakken  te volgen (‘te kunnen volgen’ staat er). Je zou 
ruim twintig jaar na 1985 verwachten dat zij scholen, in 
overeenstemming met de wet op het primair onderwijs, 
wijst op de noodzaak om vanaf het begin met grote ver
schillen in vorderingen rekening te houden en dat in de rest 
van de brochure wordt duidelijk gemaakt hoe scholen dat 
het beste kunnen doen. Niets daarvan. 

Technisch lezen
De brochure gaat niet over het leesonderwijs over de volle 
breedte van die belangrijke vaardigheid, maar slechts het 
technisch lezen, over het leerproces dat moet leiden tot 
het kunnen verklanken van geschreven taal. Fundamentele 
kritiek op overwaardering van het technische aspect van 
lezen en de verwaarlozing van tekstbegrip is niet alleen aan 
de inspectie voorbijgegaan, maar ook aan de zestien des
kundigen die zijn geraadpleegd. 

Vraag het aan de bibliotheek
Lang geleden heeft men zich in de wereld van de biblio
theek verbaasd over de wijze waarop het leesonderwijs 
in de meeste scholen is ingericht. Het waren de publica
ties van Annerieke FreemanSmulders die velen de ogen 
deed openen. In ‘Leren lezen is niet genoeg’ (1990) heeft 
ze haar ervaringen en ideeën samengevat. Helaas hebben 
haar stevig onderbouwde opvattingen de ‘leestechnici’ die 
in de brochure aan het woord komen niet bereikt. Over 
wat lezen in het leven van een kind teweeg kan brengen en 

de noodzaak dat kinderen lezen als een verrijking van hun 
leven beschouwen lezen we niets. Lezen wordt gezien als 
een in stappen te verwerven vaardigheid die kinderen op 
dezelfde manier en in een gelijk tijdbestek zich eigen moe
ten maken. Voorbij wordt gegaan aan de belangrijke notie 
dat je leert lezen door te lezen. 

Het eindniveau in de basisschool
Kervezee stelt dat zoveel mogelijk kinderen aan het eind 
van de basisschool leesniveau AVI9 moeten beheersen. 
Natuurlijk, zoveel mogelijk, maar waarom niet allemaal, 
tenzij er sprake is van bijzondere problematiek? De inspec
tie wil ook dat kinderen in acht jaar de basisschool door
lopen. Waarom? Geen wet die dat voorschrijft. Vanwege 
het belang van lezen is er veel voor te zeggen dat het berei
ken van AVI9 een belangrijk signaal is dat een kind aan 
voortgezet onderwijs toe is, na z’n zeven, acht, negen jaar 
of nog langer basisonderwijs. Voor andere vakgebieden zijn 
er minder heldere criteria. Voor lezen zijn ze nodig, want 
wie niet kan lezen kan niet mee in het voortgezet onder
wijs. Niemand zonder voldoende leesvaardigheid  AVI9 is 
een bruikbare norm  de basisschool uit. 

Non-informatie
Nodig is allereerst dat enorme verschillen in ontwikkeling, 
ook of juist waar het gaat om lezen, niet alleen worden 
geaccepteerd maar dat die bij de inrichting van het onder
wijs tot uitgangspunt worden gekozen. De eerste methode 
waarbij dat is gedaan is ‘De Leeslijn’ van Kees de Baar. De 
meeste andere methoden zijn variaties op ‘Veilig leren 
lezen’, een klassikale methode. Er is in de brochure niets 
te vinden over de noodzaak van een gedifferentieerde 
aanpak, anders dan het armzalige model van basis, her
halings en verrijkingsstof (BHV). De zo nodige differenti
atie moet betrekking hebben op het tempo, de interesse  
(de leesstof!), leerstijlen, gevoelige perioden en de zone 
van de naaste ontwikkeling.  
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Iedereen kan leren lezen
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Het leerstofjaarklassensysteem
Per leerjaar wordt in de brochure aangegeven wat alle kin
deren zouden moeten bereiken: ‘Aan het einde van groep 
2 kennen kinderen al een aantal letters’. Ze hebben dan 
een voorsprong in groep 3. Op wie? Maar als ze bepaalde 
fonologische vaardigheden nog niet beheersen is dat geen 
reden voor een extra jaar in de kleutergroepen, zo wordt 
gezegd, want ‘bij een aantal kinderen ontwikkelen fonolo
gische vaardigheden zich juist verder tijdens het leren lezen’. 
Een aantal, dus niet bij allen? Bij wie wel, bij wie niet? Dat 
wil de lezer precies weten. ‘Zwakke fonologische vaardig
heden hoeven niet altijd te leiden tot leesproblemen, maar 
de kans daarop is wel aanwezig’. Niet altijd dus. En wan
neer dan wel en wanneer niet? De brochure staat vol met 
zulke noninformatie. Wat moet iemand in de school met 
dit soort wijsheden? 
Het is duidelijk dat de inspectie over het leesonderwijs een 
eigen opvatting heeft. Deskundigen die er ongeveer gelijk 
zo over denken zijn geraadpleegd, anderen niet. Waarom 
het ook in het licht van de wet op het primair onderwijs 
fundamentele ‘Overdenken en doen’ van Stevens niet ver
taald voor leesonderwijs? Waarom geen aandacht voor de 
relatie tussen opvattingen en onderwijspraktijken? Waarom 
niet voor het leesonderwijs in Freinet en Vrije Scholen, om 
uiteenlopende redenen heel interessant. Waarom geen let
ter over voor het taal en leesonderwijs zo stimulerende uit
gangspunten van het Ervarings en  Ontwikkelingsgerichte 
Onderwijs? 

Vroege en late lezers
Geen letter over het gegeven dat steeds meer kinderen al 
in groep 1 en 2 ver gevorderd zijn met hun leesvaardigheid, 
die bij hen niet alleen de technische, maar de volledige vaar
digheid omvat, ook begrip. Steeds meer kinderen leren zo 
goed als ‘vanzelf’ lezen. Wat er over dat onderwerp in de 
brochure staat is onjuist. Er staat: ‘…leren lezen komt niet 
vanzelf op gang’. Bij een deel van de kinderen is dat wel 
het geval en het lijkt erop dat het verschijnsel toeneemt. 
Er is ten onrechte lang gedacht dat daarbij sprake zou zijn 
van ouders die kinderen, al of niet onder druk, vroegtijdig 
leren lezen. 
Waarom niets over hoogbegaafden en leesonderwijs? Het 
gaat over kinderen die niet zelden twee tot drie jaar op hun 
leeftijdgenoten voorlopen. Er valt veel voor te zeggen om 
die in het reguliere onderwijs te houden, maar als met hun 
voorsprong geen rekening wordt gehouden, is de school al 
gauw veroorzaker van problemen.
En er zijn kinderen die relatief laat zijn. Als ze in groep 3 
kunnen doorgaan op het niveau dat ze in groep 2 hebben 
bereikt, is er nog niets aan de hand én er wordt voldaan 
aan de wettelijke eis van continuïteit (artikel 8 in de Wet op 

het Primair Onderwijs). De brochure zwijgt ook bijna vol
ledig over tweetaligheid en de consequenties daarvan voor 
het lees en taalonderwijs.  

Klassikaal leren lezen
Leesonderwijs is bij de inspectie klassikaal. Iedereen krijgt 
hetzelfde onderwijs, behoudens extra oefening voor de 
achterblijvers, ieder moet leren lezen in hetzelfde tempo. 
Negatieve verschillen ten opzichte gemiddelde vorderingen 
heten steevast ‘achterstanden’. Elke notie ontleend aan 
‘Weer samen naar school’ ontbreekt. Voor wie het klassi
kale tempo niet kan bijbenen is er extra hulp om weer met 
de groep te kunnen meedoen. 
Geen aandacht is er voor de riskante koppeling van lezen 
en motorisch schrijven, in het bijzonder voor jongens die 
tenminste in hun fijne motoriek ten opzichte van de meisjes 
in ontwikkeling achterblijven. Ook Cesarius Mommers (de 
schrijver van ‘Veilig leren lezen’) heeft daar, zij het wel erg 
laat, op gewezen. In deze methode gingen lezen en schrij
ven tientallen jaren hand in hand. 
Nauwelijks iets in de brochure over de relatie tussen een 
weinig taalstimulerend thuismilieu en leesonderwijs. Wel 
de opmerking in het voorwoord dat ‘vaststaat’ dat de ach
tergrond van een leerling zoals sociaal milieu of thuistaal bij 
technisch lezen maar een geringe rol speelt om succesvol te 
leren lezen. Alsof er geen relatie zou bestaan tussen gespro
ken en begrepen taal en het leesonderwijs. Spreken en begrip 
moeten aan leren lezen vooraf. Waar die vaardigheden achter
blijven, moet de start van het proces van leren lezen worden 
opgeschort. Het niveau van gesproken en begrepen taal is 
mede bepalend voor leessucces, tenzij je lezen opvat als het 
betekenisloos blaffen van letters en woorden. 

Lezen en motivatie
En wat vinden kinderen boeiend en, vooral, wat vinden ze 
vervelend aan het leesonderwijs dat ze moeten volgen? 
In hoeveel scholen moeten kinderen nog altijd wekelijks 
enkele uren luisteren naar het onvoorbereid lezen van hun 
klasgenoten? 
Scholen informeren ouders steeds vaker met behulp van 
methodeonafhankelijk en wetenschappelijk geijkt evalua
tiemateriaal: ‘Uw kind heeft een leesachterstand van drie 
maanden’. Een verrukkelijk gegeven, want je kunt er met
een de (achter)stand van de school als geheel tot cijfers 
ver achter de komma nauwkeurig mee berekenen.
In de brochure geen woord over de stroom van inspire
rende informatie op het gebied van lezen van onder meer 
de SLO en uit de wereld van de openbare bibliotheken 
(zoek onder A. FreemanSmulders en M. Werts). 
Ik sprak jaren geleden een hoogleraar in Bremen die de 
stelling verdedigde dat negentig procent van de leespro
blemen door het onderwijs zelf worden veroorzaakt.  
Ik vrees dat hij nog altijd gelijk heeft. 

Besproken werd 

- Freeman- Smulders, A.  ‘Leren lezen is niet genoeg’, Meulenhoff 

Amsterdam 1990

- Inspectie van het onderwijs, ‘Iedereen kan leren lezen’, september 2006

(te bestellen bij Postbus 51: telefoonnummer 0800-805 en www.post-

bus51.nl)

Fotografie: De Zonnewereld, Vleuten
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Marcel van Herpen

Naar aanleiding van de vele klachten 
over het nieuwe leren heeft het kabinet 
de invoering in het MBO twee jaar 

uitgesteld. Zou het over twee jaar dan wel gebeuren of zou het onderwijs weer terugkeren naar het oude, 
traditionele leren? In dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor het verbinden van beide onderwijsvormen.

Géén discussie, maar vernieuwend verbinden
In december 2006 publiceerde Pieter Hilhorst een essay 
over het Nieuwe Leren (HNL). Het ministerie vroeg ‘de 
Argumentenfabriek’ in de personen van Pieter Hilhorst en 
Kees Kraaijveld een analyse te maken van het debat over 
het Nieuwe Leren. Het essay geeft zonder oordeel een 
overzicht van de publicaties van de voor en tegenstanders 
van het Nieuwe Leren. Zowel de voor als de tegenstan
ders schermen met beelden die karikaturaal zijn. Maar juist 
door de uitvergroting wordt zichtbaar wat de grootste 
angst is. Tegenstanders van het Nieuwe Leren vrezen vrij
blijvendheid, voorstanders van het Nieuwe Leren zijn bang 
voor passiviteit. Het onderwijsbeeld wordt bepaald door 
de statements van ‘de uitersten’. Het onderwijs staat dag 
na dag te kijk. De polemiek vergroot de tegenstellingen. 
Diverse mensbeelden liggen ten grondslag aan de uitlatin
gen. In de discussie schieten mensen derhalve nauwelijks 
raak. En een dialoog tussen mensen die vanuit en ander 
paradigma hun verhaal houden, lijkt ook nauwelijks moge
lijk. Maar wat dan?

De voor- en tegenstanders
De voor en tegenstanders van Het Nieuwe Leren baseren 
zich op andere kenmerken en kernpunten van het onder
wijs. De voorstanders zijn moeilijk in één naam te noemen. 
Het kenmerk van HNL is dat veel verschillende vormen 
ontstaan. De tegenstanders lijken zich op dit moment het 
duidelijkst verenigd in ‘Beter Onderwijs Nederland’ (BON). 
Hilhorst schetst in zijn essay een boeiend overzicht van de 
voor en tegenstanders. Zo wordt duidelijk dat de voor
standers zich als aanleiding voor de logische veranderingen 
beroepen op het gebrek aan motivatie van de leerlingen 
en vinden dat ze moeten begrijpen waarom ze iets moeten 
leren. De tegenstanders vragen zich af of leerlingen twintig 
jaar geleden wel overliepen van enthousiasme en stellen 
vast dat het uitstellen van behoeftebevrediging goed is. De 
voorstanders zien de burnoutklachten van leerkrachten 
toenemen, omdat leerlingen zich niet meer laten schikken 

naar het traditionele model, terwijl de tegenstanders de 
klachten wijten aan het feit dat hen het vak is afgenomen. 
Beiden hebben moeite met de gebrekkige aansluiting op 
het vervolgonderwijs. De voorstanders zoeken de oplos
sing bij de motivatie en zelfstandigheid, de tegenstanders 
bij het trainen van de basiskennis. Voorstanders verwijten 
de tegenstanders dat zij de inspirerende leerkracht idealise
ren. Andersom worden vragen gesteld bij de mogelijkheid 
om alle kinderen zelfstandig te kunnen laten werken.

Uitgangspunten
De voor en tegenstanders van Het Nieuwe Leren benoemen 
cruciale verschillen met betrekking tot hun uitgangspunten 
en de consequenties ervan. De voorstanders vertrekken van
uit een ideologie en stellen de leerling centraal. 

Niet nieuw óf traditioneel leren
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De tegenstanders zetten de leerstof 
centraal en verwijten een model van 
bezuinigingen en van bovenaf opge
legde maatregelen. De voorstanders 
gaan uit van heterogeniteit, diver
siteit en realiteit. De tegenstanders 
streven naar homogeniteit en een 
direct instructiemodel als meest 
effectieve overdrachtsvorm. Ter
wijl de voorstanders werken aan 
sociale vaardigheden, proberen de 
tegenstanders karaktervorming 
bij te brengen. Voorstanders wer
ken met name vanuit pedagogi
sche en didactische principes aan 
de gebruikswaarde van de kennis. 
Daarentegen werken de tegenstan
ders aan de vakinhoud en maken 
zich zorgen om het feit dat veel ken
nis niet simpelweg is op te zoeken. 
De voorstanders willen theorie en 
praktijk zoveel mogelijk koppelen, 
maar de tegenstanders stellen dat 
het verschil tussen (overwegend) 
theoretische en (overwegend) praktische opleidingen moet 
worden gehandhaafd, dan wel hersteld. Over de manier van 
communiceren vallen ook enkele verschillen op. De voor
standers leveren veel neologismen en zijn kwetsbaar, de 
tegenstanders daarentegen bezigen ouderwets taalgebruik 
en laten zich niet zelden sarcastisch uit.

De overeenkomsten 
Over een drietal onderwerpen lijken de voor en tegen
standers van het Nieuwe Leren het eens te zijn: ambities, 
 variëteit en binding. In het onderwijs mag nooit gemakzucht 
en vrijblijvendheid heersen. Uitblinken mag niet worden 
afgeremd, maar moet juist worden beloond. Als diverse 
scholen de vrijheid krijgen om hun eigen onderwijs te ont
wikkelen, ontstaan er vanzelf verschillen. Niet alleen tussen 
traditionele en vernieuwende scholen, maar ook tussen de 
diverse vernieuwende scholen. Over het belang van binding 
is de overeenstemming evident. Leerlingen gaan niet alleen 
naar school omdat ze zo geïnteresseerd zijn in de lesstof, 
maar omdat ze zich verbonden voelen met hun medeleer
lingen. Wie schooluitval wil tegengaan, moet ervoor zorgen 
dat leerlingen niet alleen binding voelen met elkaar, maar 
ook met de school. Een grootschalige, anonieme bureaucra
tische organisatie van het onderwijs is desastreus voor deze 
binding. Individuele aandacht is noodzakelijk. Dat kan zowel 
in traditioneel als in vernieuwend onderwijs. De analyse legt 
bloot wat succesvol zou kunnen zijn voor elke vorm van 
onderwijs. In de analyse lijken aan beide kanten plausibele 
argumenten door te klinken. De kern van het probleem ligt 
naar mijn mening dan ook in de taal van de polemiek zelf. 
Voor en tegenstanders verdringen zich om in statements 
hun gelijk te halen. Maar hoe kan dit politieke spel gewon
nen worden met ‘gelijk’ als variëteit en binding gezamenlijk 
onderkende kernwaarden zijn.

Pijnlijke polemiek
De polemiek is niet alleen polariserend. De discussie voert 
bovendien mensen op die hun persoonlijke leed etaleren. 

Maar wat bindt die mensen aan de uiteinden van de ideo
logische stromingen? Met andere woorden: hoe pijnlijk is 
het voor de initiatiefnemers van Iederwijs om zoveel gefrus
treerde leerkrachten en ouders aan te trekken die niet de 
kernwaarden van de vernieuwing in hun hart dragen, maar 
verbitterd zijn door situationele trauma’s. Hoeveel initiatie
ven zijn niet gesneuveld op het uitspreken van de intenties 
die er werkelijk toe doen. Ouders en leerkrachten die zijn 
vastgelopen willen ‘het tegenovergestelde’. En dan blijkt de 
praktijk net even weerbarstiger. Ook onder zogenaamde 
‘gelijkgestemden’. 
En hoe schrijnend moet het zijn voor BON dat de sympathi
santen van hun beweging niet louter bestaan uit enthou
siaste, passievolle vakdocenten. Maar al te vaak bedienen 
zij zich van argumenten die moeten verhullen dat zij hun 
leerlingen juist niet hebben kunnen boeien met hun vak. 
En dat de pijn dus niet alleen gelegen is in het feit dat hen 
‘hun vak is afgenomen’, maar ook in de mislukte interactie 
met hun leerlingen. Hoogopgeleide docenten hebben lang 
het alleenrecht gehad in de docentenkamer. En niet alleen 
de zich veranderende systemen hebben hen van hun troon 
geworpen. Een starre houding en het niet geïnteresseerd 
zijn in wat er in hun leerlingen omgaat, is hen lelijk opge
broken.

Het mensbeeld achter het onderwijs
Om de voors en tegens zorgvuldig te kunnen plaatsen is 
het van belang te vertrekken vanuit het mensbeeld achter 
het onderwijs. Onderwijs is slechts de vorm waarin men 
intenties tracht te realiseren. Laten we de klassenpraktijk 
voor ogen houden. De leerkracht en de leerling zijn geen 
objecten (voorwerpen) maar subjecten (onderwerpen). 
Ze beïnvloeden elkaar en interpreteren het gedrag van de 
ander, uitgaand van een persoonlijke zienswijze of smaak. 
De leerling gedraagt zich bij elke leerkracht op een dus
danige manier, waarbij hij zich intuïtief het beste redt. 
Andersom is dat ook zo. Beiden vertonen voortdurend het 
meest adequate gedrag. Een veelheid van factoren bepaalt 
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welke vermogens worden aangesproken en welk gedrag 
tentoon wordt gespreid. Mensen beïnvloeden elkaar en 
dus reageren kinderen ook bij elke leerkracht anders. Kin
deren weten ‘dit kan wel bij hem, maar niet bij haar.’ In mijn 
opinie is een constructivistisch mensbeeld vanzelfsprekend. 
Mensen verschillen van elkaar. Dus uniciteit en diversiteit 
zijn evident. Differentiatie is geen vraagstuk, maar een van
zelfsprekendheid. Daarmee is niet gezegd dat alle klassikale 
vormen van onderwijs in de prullenbak moeten, maar het 
stelt vragen aan het totale onderwijsaanbod.

Een authentieke leerkracht
In de discussie over onderwijsveranderingen stellen we wel 
de watvraag, hoevraag en waaromvraag, maar vaak niet 
de relevante wievraag. Leerlingen herkennen in eerste 
instantie niet de leerkracht als persoon. Ze ervaren de per
soon die in het omhulsel van zijn functie schuilt. En dat is 
iemand waar je graag mee te doen hebt, iemand waar je 
‘geen last van hebt’, of iemand waar je niet graag mee te 
doen hebt. De manier waarop het contact is opgebouwd, 
bepaalt de mate waarin de leerkracht zijn onderwijsinhou
den kan inzetten. Kinderen ‘weten’ direct of je meent wat 
je zegt; ze voelen heel snel of je echt bent en reageren dien
overeenkomstig. Onderwijs is een ruimte die gecreëerd is 
voor een gemeenschappelijk zoeken naar waarheid. Daar
voor is een authentieke leerkracht voorwaardelijk. En die 
zijn er in alle denkbare verschijningsvormen.

Alleen voorstanders
Als de hoge ambities gehaald kunnen worden door verbon
denheid te creëren en variëteit aan te bieden, dan moet er 
dus ruimte komen voor voorstanders van systemen. Met 
andere woorden: Een schoolgemeen
schap zou niet continu moeten bestaan 
uit voor en tegenstanders van het 
systeem, maar uit voorstanders van 
de gezamenlijk geformuleerde waar
den. Dat gebeurt nauwelijks, omdat 
er nagenoeg uitsluitend over nor
men wordt gesproken. Waarden zijn 
zedelijke, esthetische of persoonlijke 
betekenissen van iets. Normen zijn 
de manieren van handelen waarnaar 
een categorie van personen zich kan 
of moet richten. De normen zouden 
afgeleid moeten zijn van de waarden. 
De waarden expliciteren de belangrijk
ste intenties die leerkrachten in hun 
onderwijs willen realiseren. 

Verantwoorden
Voor de authentieke leerkracht is het nog steeds mogelijk 
de talenten van leerlingen maximaal tot wasdom te laten 
komen. Sommige leerkrachten willen louter geobjecti
veerde kennis overbrengen. Zij beperken zich tot de feiten, 
niet beïnvloed door eigen gevoel of vooroordelen. De val
kuil daarvan is dat het objectivisme zo geobsedeerd is door 
het beschermen van zuivere kennis, dat de leerlingen geen 
directe toegang krijgen tot het object van studie. De leer
kracht die meer ingesteld is op een klassikale overdracht 
kan zich niet alleen verantwoorden met de toetsgegevens 
die korte tijd na de overdracht zijn geproduceerd. Hij zal 

zich moeten interesseren in ‘wat er zich aan de binnenkant 
bij de leerling afspeelt’. 

Andere leerkrachten stellen de leerling als norm. Maar als 
de leerlingen zelf de norm zijn is het moeilijk om onwetend
heid en vooroordelen te bestrijden bij individuele leerlingen 
of de groep. De leerkracht die meer autonomie verleent 
aan de leerlingen kan zich niet alleen verantwoorden op 
zijn gevoel voor samenwerken, oplossend vermogen etc. 
Hij zal zicht moeten hebben op het leerrendement.

Overstijgende kernwaarden
Wat is er dan nodig om in dat nieuwe gedifferentieerde 
onderwijslandschap nog te weten of de waarden die 
 gezamenlijk worden onderschreven gehaald worden? 
Ofwel, wanneer benutten we elk talent? Het Ervarings
Gericht Onderwijs ontwikkelt zich al dertig jaar als een 
nietpolitiek concept. Het heeft kernwaarden uitgewerkt 
die niet ter discussie staan (en daarom de media vaak niet 
halen), maar die zich in een permanente dialoog verdiepen. 
Naast competenties heeft het ErvaringsGericht Onderwijs 
de kernwaarden welbevinden, betrokkenheid en verbon
denheid inzichtelijk gemaakt. Het welbevinden van leerlin
gen moet in beeld zijn en positief beïnvloed worden om 
ervoor te zorgen dat factoren, die ontwikkeling zouden 
kunnen belemmeren, geminimaliseerd worden. Dat heeft 
niets te maken met het willen voorkomen van frustraties 
of conflicten. 
De betrokkenheid van leerlingen staat garant voor echte 
ontwikkeling. We weten dat kinderen voor een zesje kun
nen werken, om vervolgens weer te vergeten waar ze toch 
al niet echt in geïnteresseerd waren. De betrokkenheid die 

leerlingen van zichzelf hebben kan gebruikt worden en 
leerkrachten kunnen leren om de kans op betrokkenheid te 
verhogen tijdens hun activiteiten. Dat kan bij projectwerk, 
maar ook bij instructies. 
Uiteindelijk is de sluitsteen van de onderwijsactiviteiten dat 
leerlingen verbonden raken met zichzelf, elkaar, de activitei
ten en de schoolgemeenschap. Dat is zichtbaar én voelbaar 
in de sfeer. Verbonden schoolgemeenschappen worden 
bevolkt door leerkrachten en leerlingen die dezelfde inten
ties onderschrijven; waar mensen anders mogen zijn, maar 
elkaar waarderen om hun inbreng en inzet.
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Niet beschikken
De kernwaarden welbevinden, betrokkenheid en verbon
denheid kun je wel beïnvloeden, maar je kunt er niet over 
beschikken. Een leerkracht bepaalt niet of een leerling zich 
de stof eigen kan maken en evenmin of hij gelukkig wordt. 
Toch kan de authentieke leerkracht met passie voor zijn vak 
en oprechte interesse in zijn leerlingen de kans op het rea
liseren van deze waarden sterk vergroten. Maar wanneer 
weten we nou of we goed zitten met het vernieuwen of 
terugdraaien van ingezette veranderingen? Vooral aan het 
niveau van welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid 
is af te lezen of een schoolgemeenschap slaagt in het rea
liseren van haar doelstellingen. Als de waarden in intenties 
zijn uitgedrukt en onderschreven worden door ‘alle voor
standers’ dan is er nog één ultieme toets. De leerlingen 
zullen in hun gedrag en verhalen dezelfde intenties moeten 
uitdrukken. In scholen die zo geconceptualiseerd zijn, kun
nen leerling en leerkracht zich maximaal en prettig ontwik
kelen. En daarmee worden conflicten en frustraties niet uit 
de weg gegaan.

Géén discussie en géén dialoog
De polemiek tussen de voor en tegenstanders van het 
Nieuwe Leren is grotendeels onzinnig. Het argumentatie
niveau is van een andere orde. BON heeft veel hoogopge
leide aanhangers uit de exacte wetenschap. De argumentatie 
van BON is over het algemeen niet gebaseerd op de ontwik
kelings en motivatiepsychologie. En die bibliotheek is de 
afgelopen honderd jaar toch aanzienlijk gevuld. De school
tijd waar de Bonners zelf zo tevreden op terugkijken, ver
houdt zich slecht tot de lagere niveaus van het hedendaagse 
onderwijs. De aanhangers van Het Nieuwe Leren baseren 
zich voornamelijk op de zich voortdurend ontwikkelende 
inzichten in de menselijke ontwikkeling. De schooltijd waar 
zij op terugkijken heeft frustraties blootgelegd. 
In de discussie verworden denkbeelden tot dogma’s en 
principes en met principes valt niet te discussiëren. Een 
principe is gestold. Voor een dialoog is een kennisbasis ver
eist; een context waarbinnen elkaars mensbeelden en ont
wikkelingspsychologische opvattingen verstaan worden. 
Dat is in de verbale onderwijsoorlog nu niet aan de orde. 
Voor en tegenstanders houden elkaar politiek actief. De 
discussie wordt daardoor onzinnig, de dialoog onmogelijk. 
De oplossing lijkt evident, maar is frustrerend voor iedereen 
die de hele wereld zou willen overtuigen van zijn gelijk. De 
oplossing is doorgaan. Allemaal doorgaan om de systemen 
waarin je gelooft vorm te geven. Dat houdt in dat je helder 

bent over je mensbeeld, je gedachten over ‘hoe mensen 
zich ontwikkelen’ en de over de vormen die dat maximaal 
ondersteunen. Dan worden ‘bewijzen’ gerelateerd aan de 
context waarvoor schoolorganisaties kiezen en dan valt er 
wat te kiezen. Dat kan niet worden gestandaardiseerd. Dat 
moet met hoge ambities, veel variëteit en een grote ver
bondenheid met alle betrokkenen in die organisaties. En 
dat waren toch de overeenkomstige uitgangspunten? We 
hebben vernieuwende verbinders nodig die niet de dis
cussie met elkaar aangaan, maar die verder komen in het 
gesprek dat werkelijke ontwikkelingen bevordert. Ik zou 
niet weten wie we niet nodig hebben.

Backpackers 
Voor mij persoonlijk is er nog een belangrijke reden om, 
ondanks alle onzekerheden, over te hellen naar de vernieu
wers: Onzekerheid, kwetsbaarheid en enthousiasme trekt 
mensen aan ‘die er zin in hebben’. Dat is een stuk aantrek
kelijker dan sarcasme. 
Tijdens alle reizen die ik heb gemaakt over de wereld is het 
me opgevallen dat backpackers elkaar verhalen vertellen 
over waar het goed en mooi is, maar ook over wat ze alle
maal beleefd hebben. De ‘georganiseerde reiziger’ is eer
der geneigd om te klagen over wachttijden, tegenvallende 
maaltijden, niet gewenst uitzicht, etc. op basis van vooraf 
afgekochte verwachtingen. Ik ben graag op pad; onderweg 
met mensen die het niet zeker weten, maar zeker weten 
dat ze zich ontwikkelen omdat ze er zin in hebben!

Marcel van Herpen is projectleider centrum voor ErvaringsGericht 

Onderwijs Nederland en medeoprichter en medewerker van het NIVOZ
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Niet voor of tegen. BoN heeft een functie 

(anders bestond ze niet).

Een docent Duits vertelde mij dat de meest 

interessante onderwerpen van zijn vak geschrapt 

waren. Hij mocht zijn vak in ‘uitgeklede vorm’ doceren. 

Toen ik zei dat me dat vreselijk leek voor hem, 

reageerde hij: “Dat is al jaren zo. Ik heb 120 collega’s 

en jij bent de eerste die dat zegt.”

Ik wens deze man oprecht dat hij erkenning vindt bij 

BON

Niet voor of tegen. Iederwijs heeft een functie  

(anders bestond ze niet).

Een ouder die vroeger veel gepest werd en ervoer dat 

dat haar kinderen ook overkwam, was radeloos. De 

school negeerde haar verhaal, vertelde ze mij. Ze vond 

“een hemel op aarde.”

Ik wens haar oprecht een geweldige tijd bij Iederwijs.
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Jaap Nelissen

Regelmatig berichten kranten over 
heftige en soms gewelddadige 
incidenten tussen ouders en mede-
werkers van scholen. Ook de voorvallen 

waarbij scholen voor de rechter worden gesleept nemen in aantal toe. Bij de leerkrachten is een toenemende 
behoefte aan scholing en training op het gebied van oudercontacten. Via de medezeggenschapsraden krijgen 
ouders steeds meer invloed op het beleid van scholen. Kortom, de tijd dat de relatie ouder-school bestond uit 
een jaarlijks gesprekje over het rapport, waarbij de ouder zich passief en dociel opstelde, is nu echt voorbij. 
Ouders hebben een niet meer weg te denken positie, willen graag meedenken, zijn soms kritisch, hebben hoge 
verwachtingen en zijn bovenal emotioneel zeer betrokken bij het wel en wee van hun kind.

Als leerkracht en later als directeur heb ik mij verdiept in 
de relatie school en ouders. Naar mijn mening ontstaan 
veel problemen of conflicten doordat leerkrachten onvol
doende zijn voorbereid en geschoold in het onderhouden 
van professionele contacten met ouders. Als Jenaplanscho
len hebben wij empathisch vermogen (het je kunnen ver
plaatsen in de ander) hoog in ons vaandel staan. Wij doen 
dit vooral naar kinderen toe en wij hopen dat kinderen dat 
ook naar elkaar toe ontwikkelen. Wat naar mijn mening 
nog onvoldoende gebeurt, is het hebben of ontwikkelen 
van empathisch vermogen naar ouders. Ouders delege
ren een deel van de verantwoordelijkheid in de opvoeding 
en het onderwijs van het meest dierbare dat zij hebben, 
namelijk hun kind, aan de school en een groepsleider. Hier 
mogen wij niet lichtzinnig over denken. Ouders hebben 
het recht en zelfs de plicht om de ontwikkelingen van hun 
kind betrokken, nauwgezet en kritisch te volgen. In de rela
tie tussen school en ouders hebben ouders veelal diverse 
petten op, ze reageren vanuit verschillende rollen. Zodra 
je meer inzicht krijgt in deze verschillende rollen kan je als 
groepsleider veel beter inspelen op reacties van ouders. In 
dit artikel wil ik de diverse rollen die ouders kunnen heb
ben in hun relatie met school belichten.

Een rollenspel
Grofweg vallen er vier verschillende rollen te onder
scheiden:
• De emotionele rol (de ouder als vader/moeder van een 

kind) 
• De consumentenrol (de ouder als klant)
• De deskundigenrol (de ouder met kennis van het onder

wijs)

• De relationele rol (de ouder als volwaardige gespreks
partner van de leerkracht)

Omgaan met ouders betekent dat je als school en groeps
leider deze verschillende rollen kan herkennen en er ade
quaat en professioneel op kan reageren. Bij iedere rol horen 
bepaalde verwachtingen van ouders. Het zal overigens dui
delijk zijn dat de verschillende rollen soms door elkaar heen 
lopen. 
 

De emotionele rol
De emotionele rol is de meest lastige rol. Ouders hebben 
een “blinde” loyaliteit naar hun kind.
Zij willen graag het beste voor hun kind, zijn vooral gericht 
op de positieve kanten en zijn zeer gevoelig voor kritische 
opmerkingen. Uiteraard zijn veel ouders bereid om ook de 
minder “prettige” kanten van hun kind te bespreken maar 
dit snijdt soms wel door merg en been. Zodra ouders het 
gevoel hebben (al dan niet terecht) dat een groepsleider 
hun kind “niet sympathiek vindt”, ontstaan er een soort 
oerdriften: ‘Kom niet aan mijn kind !!!!!’ Op het moment 
dat ouders dit gevoel hebben, wordt een gesprek, waarbij 
een groepsleider bepaalde zaken wil aankaarten, buiten
gewoon lastig. De reacties van ouders zullen defensief en 
niet rationeel zijn. Om op een constructieve wijze te kun
nen omgaan met deze rol, zullen groepsleiders gesprek
ken, waarin zij bepaalde gevoelige items willen aankaarten, 
goed moeten voorbereiden. Er wordt veel gevraagd van de 
gesprekstechnieken. Wees je als leerkracht bewust dat een 
ouder vooral graag goed nieuws wil horen over zijn kind. 
Het klinkt als een open deur, maar start een gesprek altijd 
met de positieve kanten te belichten. Ieder kind heeft deze. 
Zodra een ouder het gevoel heeft dat de groepsleider hun 

ouders en school,  
een complexe relatie
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kind “ziet staan” ontstaat er ruimte voor kritische noten. 
Een doordachte gespreksopbouw en de juiste toon (c’est le 
ton qui fait la musique) zijn onontbeerlijk.

De consumentenrol
De positie van de klant (de consument) in het algemeen 
is de afgelopen tien tot twintig jaar ingrijpend veranderd. 
Consumenten zijn kritisch en mondig. Dankzij het steeds 
meer toegankelijk worden van productinformatie en ver
gelijking, laten consumenten zich niet meer met een kluitje 
in het riet sturen. Men stelt hoge eisen aan producten en 
weet de wegen te bewandelen om, bij teleurstelling, te 
reclameren. Deze ontwikkeling zien wij in vele sectoren 
(profit en nonprofit) dus ook in het onderwijs.
Vroeger stond vaak al ruim van tevoren vast naar welke 
school een kind zou gaan (veelal bepaald door de verzui
ling). Scholen werden niet vergeleken. Ouders hadden een 
tamelijk passieve rol in de contacten met school. Men ging 
uit van de deskundigheid van de onderwijsinstelling en als 
een kind zich niet goed ontwikkelde dan lag dat aan het 
kind. Je kind van school halen (vanuit onvrede) kwam niet 
of nauwelijks voor.
Deze situatie is drastisch veranderd. Er is geen blind ver
trouwen meer in de “vanzelfsprekende” autoriteit en des
kundigheid van de school. Ouders oriënteren zich vaak in 
een vroeg stadium op meer scholen voor hun kind. Middels 
schoolplannen, schoolgidsen, informatieavonden, websites, 
openlesdagen en vooral via mond tot mondreclame pro
beren ouders zoveel mogelijk garanties te verzamelen die 
hun uiteindelijke keuze bepalen. Deze ontwikkeling heeft 
dus grote invloed op de public relations van een school. 
Als je als school bijvoorbeeld geen website hebt, mis je al 
een deel van je potentiële klanten. Je promotiemateriaal 

moet professioneel verzorgd zijn. Scholen met een expli
ciet concept, zoals Jenaplanscholen zullen in hun informa
tie duidelijk moeten aangeven hoe zij hun doelstellingen 
 denken waar te maken.
De mobiliteit van mensen is vele malen groter geworden. 
De buurtschool is niet meer een vanzelfsprekende keuze. 
Men is bereid om grotere afstanden af te leggen als het 
product beter aansluit bij hun beelden en wensen. De al 
eerder genoemde verzuiling is ook onderhevig aan verval, 
de desecularisatie van onze samenleving maakt dat de reli
gieuze identiteit van scholen een sterk verminderde factor 
is bij het kiezen van een school. Je moet je als school op 
andere manieren profileren. Steeds meer scholen werken 
met communicatie en marketingplannen. Ouders zijn 
 kritische consumenten geworden die het beste product 
voor hun kind willen.

De deskundigenrol
Deze rol vinden we vooral terug op scholen waar ouders 
gemiddeld hoogopgeleid zijn. Deze ouders (zeker de 
ouders die zelf in het onderwijs werkzaam zijn) zijn, dankzij 
hun werk of dankzij diverse informatiebronnen, met name 
internet, goed op de hoogte van wat zij mogen verwach
ten van een school. Zij volgen de ontwikkelingen van hun 
kind nauwgezet en zullen snel aan de bel trekken, zodra er 
zich problemen voordoen. Door de grote aandacht die de 
zorg binnen het onderwijs krijgt, verwachten de ouders dat 
de school adequate oplossingen heeft en realiseert, wan
neer hun kind achter blijft in zijn ontwikkeling. Zij laten zich 
niet afschepen met vage beloften (“Het komt wel goed” of 
“Ik zal er meer op letten”), maar willen concrete toezeg
gingen. Sommige ouders constateren bepaalde leerpro
blemen zelfs eerder dan de school. Een probleem hierbij is 
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dat het onderwijs, door schaarste op de personeelsmarkt, 
minder eisen kan stellen aan de (voor)opleiding van groeps
leiders. Dit leidt soms tot aanzienlijke niveauverschillen 
tussen ouders en leerkrachten waarbij met name jonge 
 collega’s zich, in hun relatie met mondige ouders, niet altijd 
veilig voelen. 
Deze ontwikkeling stelt eisen aan de opleiding van groeps
leiders (qua niveau, maar ook qua vaardigheden), maar ook 
aan het up to date houden van de vakkennis van het team.

De relationele rol
Deze rol zit verweven in alle andere rollen. Het onder
houden van een volwassen, gelijkwaardig en authentiek 
contact met ouders vraagt veel van groepsleiders. Ouders 
willen serieus genomen worden, ze willen vertrouwen heb
ben in de persoon die met hun kind werkt. Ze willen een 
professional zien, maar ook iemand die communicatief en 
gevoelsmatig de juiste snaren weet te beroeren. Zaken als 
intuïtie, humor, sociale intelligentie, consistent zijn, het je 
kwetsbaar kunnen opstellen en investeren in de relatie met 
ouders zijn belangrijke factoren. 
Ook hier zie je soms problemen ontstaan door 
grote verschillen in ervaring, ontwikkeling, per
soonlijke rijpheid, (zelf)vertrouwen tussen ouders 
en leerkrachten. 
Dit soort zaken is moeilijk in een opleiding te trai
nen. Ervaring en persoonlijke groei komen met 
de jaren. Er zijn wel instrumenten aan te geven 
waarmee je de (informele) relaties tussen ouders 
en leerkrachten kan versterken. Als bovenbouw
leerkracht heb ik jarenlang huisbezoeken afge
legd waarbij ik vooral voor de ouders kwam (ik 
deed dit dus ’s avonds). Het doel hiervan was om 
een relatie op te bouwen met ouders. Ik wilde 
graag wat meer weten van de achtergrond van 
het kind en ik vond dat de ouders recht hadden 
op iets meer inzicht in de persoon die drie jaar 
lang dagelijks met hun kind werkte. Deze huis
bezoeken deed ik bij de ouders van de kinderen 
uit groep 6. Andere middelen kunnen zijn het 
organiseren van informele feesten of evenemen
ten waarbij je elkaar eens op een andere wijze 
meemaakt en je elkaar vooral als mens leert ken
nen.
Mijn ervaring is dat, indien er sprake is van een goede infor
mele basis in de relatie met ouders, de kans op conflicten 
beduidend kleiner wordt. Er is meer openheid, je durft je 
eerder kwetsbaar op te stellen, de drempel om vroegtijdig 
zaken aan te kaarten is laag.

Ouders als partners
Ouders zijn onvermijdelijk verbonden aan kinderen. Of ze 
nou lastig zijn of niet, je hebt met ze te maken. Het zijn 
de belangrijkste mensen in het leven van een kind. Als 
groepsleider krijg je “zomaar” een belangrijke verantwoor
delijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van een kind 
gedelegeerd. Ouders hebben recht op een eerlijke, profes
sionele, constructieve en volwassen relatie met de groeps
leiders van hun kind. Ze hebben er recht op om enigszins 
beeld te hebben van de persoon die dagelijks vele uren met 
hun kind werkt. Uiteraard zijn er ouders die veel te ver gaan 
in hun verwachtingen, veel te ver gaan in de wijze waarop 

ze kritiek uiten en blijk geven van weinig empathisch ver
mogen naar de groepsleider. Ook bij dit soort ouders (die 
slechts een kleine groep vormen) dien je als professional op 
te treden; dit alles binnen de grenzen van het normale. Bij 
verbale en/of fysieke bedreigingen gaan andere mechanis
men een rol spelen.
Een school zou professioneel en eerlijk in haar informatie 
moeten zijn: beloof geen zaken die je niet kan waarmaken 
en wees eerlijk over mogelijke mindere kanten van je orga
nisatie. Wees je bewust van de emoties die een ouder kan 
hebben; zeker wanneer het om het eerste kind van een 
familie gaat.
Dit vraagt om zorgvuldigheid en klantvriendelijkheid. Wees 
je bewust van de onvoorwaardelijke loyaliteit tussen ouders 
en kinderen. Kinderen zijn het meeste dierbare dat ouders 
hebben, hier ga je dus zorgvuldig en met de nodige nuance 
mee om. Zorg er voor dat je als school ook geloofwaardig 
blijft. Blijf in beweging, zorg er voor dat medewerkers bij
geschoold worden. Een school is een instituut waarvan je 
deskundigheid mag verwachten.

Het is geen schande om als school zaken die niet goed zijn 
gegaan, toe te geven. Het krampachtig verdedigen van iets 
dat krom is, leidt tot nog meer onvrede, terwijl het erken
nen van gemaakte fouten leidt tot erkenning en tot het 
samen zoeken naar nieuwe oplossingen.
Tot slot kan het geen kwaad om te investeren in het opbou
wen van informele relaties tussen school en ouders. Dit ver
hoogt de betrokkenheid en het wederzijdse begrip. Zeker 
op Jenaplanscholen, waarbij uitspraken als “De school als 
leef en werkgemeenschap”, “Ieder mens is uniek en ieder 
mens dient als totale persoonlijkheid te worden aange
sproken”, gemeengoed zouden moeten zijn, dienen wij als 
medeopvoeders te investeren in onze relaties met ouders. 

Jaap Nelissen is directeur van Jenaplanschool Wittevrouwen te Utrecht

wittevrouwen.directie@wanadoo.nl

fotografie : De Zonnewereld, Vleuten
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Theo Vries

Scholen hoeven de opvang niet zelf te verzorgen. De bestu
ren van de scholen kunnen een contract afsluiten met een 
naburige opvanginstelling die de kinderen ‘s ochtends naar 
school brengt en ze na schooltijd weer ophaalt. De kosten 
die de buitenschoolse opvang met zich meebrengt worden 
betaald door de ouders, gedeeltelijk gesubsidieerd door de 
overheid.
Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de buitenschoolse 
opvang stijgt nog ieder jaar en zal zeker de komende jaren 
een duidelijke groei laten zien. Op het ogenblik is ongeveer 
tien procent van de kinderen ingeschreven bij een orga
nisatie die de buitenschoolse opvang regelt. Het aantal 
keren dat een kind na school opgevangen wordt varieert 
natuurlijk. Dat kan een middag zijn, maar het kan ook alle 
dagen betreffen van een schoolweek, zowel ‘s morgens als 
‘s middags. 

1957
Ik ben geboren in het begin van de jaren ‘50 in Wieringer
werf. Ik bezocht daar de kleuterschool, waar ik zelf naar 
toe liep en daarna de lagere school aan de andere kant van 
het dorp. Wieringerwerf was in die tijd niet groter dan een 
tiental straten. Toen maakte ik al gebruik van de buiten
schoolse opvang, in de Patrijsstraat, nummer 17. Na school 
werden we met een kopje thee verwelkomd en werden er 
plannen gemaakt voor de rest van de middag. Gelukkig 
was er meestal veel te kiezen. Je kon als je alleen wilde zijn 
naar een kamer gaan, waar spelletjes lagen en waar een 
bed aanwezig was om even uit te rusten. Je kon met de 
volwassene die in dat huis aanwezig was gaan koken. Je 
kon in de tuin achter dat huis gaan graven en voetballen 
en als je wat ouder was kon je met een zelfgemaakte pijl 
en boog eenden proberen te schieten, die in grote getale 
in de sloten zwommen langs de landerijen. Gelukkig heb ik 
er nooit een geraakt. Mijn vriendjes evenmin, maar het was 

spannend, sluipend op je knieën tussen de bosjes. Om zes 
uur kwamen er nog een volwassene en een paar meisjes 
binnen. Het gezin was compleet en er kon samen gegeten 
worden.

2007
We zijn nu vijftig jaar verder. We zijn met z’n allen een stuk 
welvarender geworden. Zelfs zo welvarend, dat het als van
zelfsprekend wordt ervaren, dat een groot gedeelte van de 
mensen een eigen huis en een auto heeft en dat we, als 
het even kan, meerdere keren per jaar op vakantie gaan. 
Maar welvaart vraagt wel een prijs. In de jaren ‘50 kon een 
gezin met één inkomen rondkomen. Het kostte de meeste 
ouders moeite, maar het kon. Door de toename van allerlei 
“welvaartsartikelen” vinden we het nu gewoon dat beide 
ouders bezig zijn met het verdienen van een gezinsinko
men. Het beleid van de regering is daar ook op gericht. 
Willen wij meegaan met de economische groei, dan zal 
iedereen de arbeidsmarkt op moeten. Samen werken, 
samen leven. Het is nu bijna een luxe om je tijd, voor een 
bepaalde periode, volledig aan de kinderen te wijden. Ik 
vraag me af of dit een goede ontwikkeling is, zeker voor 
het jonge kind.

Gegarandeerde kwaliteit?
Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid geeft 
in een folder aan dat de kwaliteit van de buitenschoolse 
opvang is gegarandeerd. De leidsters van de opvang moe
ten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de 
Wet Kinderopvang. Ook bepaalt deze wet aan welke eisen 
de ruimten moeten voldoen.: op een groep van twintig 
kinderen moet er een ruimte zijn, waar een tafel geplaatst 
kan worden, waar een spelletjeskast aanwezig moet zijn en 
waar sanitaire voorzieningen zijn. Laatst zag ik een folder 
van een bedrijf dat BSOboxen ontwerpt. Een BSObox is 

Op 1 augustus 2007 wordt de Wet Kinderopvang van kracht. Basisscholen moeten dan zorgen dat hun kinderen 
tussen half acht ’s morgens en half zeven ’s avonds opgevangen kunnen worden. In dit artikel zet een directeur 
van een jenaplanschool kanttekeningen bij deze ontwikkeling.

De Jenaplanschool en de 
buitenschoolse opvang



2�MENSENKINDEREN 107
mei 2007

een ruimte voor de buitenschoolse opvang en bestaat uit 
een binnengebied van 36m2 en een overdekt buitengebied 
van 36 m2. Zo’n box is geschikt voor tien kinderen. Deze 
boxen kunnen natuurlijk ook aan elkaar gekoppeld wor
den. Ze hebben ook een box met een binnengebied van 72 
m2 en een overdekt buitengebied van 27m2. Die laatste is 
volgens de wettelijke eisen geschikt voor 
maximaal twintig kinderen. Ze zijn snel 
leverbaar, voldoen aan het bouwbesluit 
en garanderen dus de veiligheid van kin
deren. Een hek er omheen en je hebt 
een prima afgesloten opvang. Het bedrijf beschrijft dat 
er gedacht is aan huiselijkheid, gezelligheid en veiligheid. 
Volgens het bedrijf draait het om kleine dingen, zoals ver
laagde ramen, zorgen voor contact met de buitenwereld, 
afgeschermde radiatoren en deuren, voorzien van vinger
beschermprofielen en zelfs kindveilige wandcontactdozen. 
Men kent onze wensen en eisen uit de Wet Kinderopvang.
Ik erger me al jaren aan de financiering van de huisves
ting van scholen, zeker als het gaat om noodlokalen, die 
soms tien tot twintig jaar dienst moeten doen. De term 
BSOboxen voorspelt voor de buitenschoolse opvang geen 
verbetering. Ik krijg het er benauwd van.

Samenwerking
Als ouders werken, zullen anderen de zorgtaken voor een 
deel moeten overnemen. De scholen worden bij wet ver
plicht om daaraan mee te werken. Elke gemeente heeft 
haar eigen voorzieningen. Er zijn, hoewel ik er niet zoveel 
ken, prachtige samenwerkingsverbanden tussen de scho
len, buitenschoolse opvang, sportverenigingen, bibliothe
ken en buurthuizen. Maar wat kan je kinderen bieden als 
die samenwerking tussen de verschillende partijen niet 
plaats kan vinden? Omdat er bijvoorbeeld geen buurthuis 
of sportvereniging in de regio is, die mee kan werken. Ook 
buurthuizen en sportverenigingen draaien heel vaak dank
zij de vrijwilligers.

Behoeften van kinderen
Alle jenaplanscholen hebben de basisprincipes omarmd. 
En we proberen alle zeilen bij te zetten om de behoeften 
van kinderen in beeld te krijgen en daarnaar te handelen. 

Maar heeft de Jenaplanschool dan ook geen verplichting 
aan zichzelf en aan de kinderen om die behoeften ook te 
bediscussiëren met de voorschoolse en naschoolse opvang? 
Het tweede basisprincipe is duidelijk: “Elk mens heeft het 
recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Die eigen iden
titeit wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door zelfstandig

heid, kritisch bewustzijn, creativiteit en 
gericht zijn op sociale rechtvaardigheid”. 
Bij de uitwerking van dit basisprincipe 
wordt beschreven hoe wij kinderen helpen 
hun eigen mogelijkheden te leren kennen 

en hoe we proberen kinderen te stimuleren hun capacitei
ten te ontwikkelen, zodat ze steeds beter gaan zien hoe ze 
willen zijn en waaraan ze willen werken. 
Dit heeft volgens mij consequenties voor het pedagogisch 
klimaat en met name het tegemoetkomen aan verschil
lende menselijke behoeften, zowel thuis, op school, bij 
clubs en dus ook bij de buitenschoolse opvang. We willen 
overal tegemoetkomen aan de menselijke primaire levens
behoeften als voedsel, onderdak en kleding. En misschien 
had dokter Spock wel een beetje gelijk toen hij rust, rein
heid en regelmaat predikte. Maar kinderen hebben ook 
de behoefte aan veiligheid, structuur, geborgenheid, de 

behoefte om te exploreren en te 
bewegen, om andere mensen te 
ontmoeten en om creatief bezig 
te zijn. Als er een goede samen
werking is tussen de verschillende 
instanties die de buitenschoolse 
opvang regelen, kan waarschijnlijk, 
met de nodige inspanning, aan die 
behoeftes worden voldaan. 
Maar hoe is het gesteld met de 
behoefte om alleen te zijn, de 
behoefte aan afwisseling van 
rust/ontspanning en activiteit, 
de behoefte om een relatie aan 
te gaan met de natuur en de niet 
zintuiglijk waarneembare wereld? 
Ik ben bang dat daar weinig aan
dacht aan gegeven kan worden. 
Met als gevolg dat kinderen na een 
lange schooldag naar de buiten
schoolse opvang gaan, om weer in 

groepsverband dingen gezamenlijk te ondernemen in een 
ruimte die naar mijn mening over het algemeen te beperkt 
is, in zowel fysiek als geestelijk opzicht. De welvaart heeft 
een behoorlijke prijs. De zorgtaken van de ouders worden 
steeds meer uitbesteed. 
En hoe zit het met de kinderen: Gaan zij naar de buiten
schoolse opvang, omdat ze daar naar toe willen, of omdat 
ze moeten?
Ik denk dat er nog veel te ontwikkelen is in de buiten
schoolse opvang. Jenaplanscholen, die de basisprincipes 
hebben omarmd, zullen zich moeten roeren in de discus
sie en de vraag aan de orde moeten stellen hoe de buiten
schoolse opvang aan de behoeften van kinderen kan 
voldoen.

Theo  Vries is directeur van De Nieuwe School in Edam.

Fotografie: Felix Meijer

BSO-boxen en/of 
 kalverkisten
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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 tweede artikel een verslag van een 
bezoek in de maand februari aan de Sint Paulusschool in Leeuwarden.

De weekopening
Wanneer ik tegen achten de Paulusschool binnenkom ben 
ik niet een van de eersten. Kinderen gaan de lokalen bin
nen, maken links en rechts een praatje en informeren langs 
hun neus weg wat ik kom doen.
Het oudercafé stroomt vol. Het is ook een uitnodigende 
ruimte: in het midden een grote stamtafel met laag
hangende lampen (gelukkig geen kille TLverlichting) en 
langs de wanden onder de wandverlichting een tiental 
tafels met stoelen er om heen en natuurlijk een grote bar, 
waar koffie en theeapparaten dienst doen. Aan de wand 
een tijdschriftenrek, waar ook Mensenkinderen in te vin
den is, en een mededelingenbord. Er is geroezemoes van 
ouders en spelende peuters. De weekopening begint zo en 
een dertigtal ouders is er klaar voor.

Ik loop naar het lokaal van “de coole clowns”, waar ik met 
Fleur uit de bovenbouw kennismaak die me straks een 
rondleiding zal geven. Samen met Wietske uit de midden
bouw zullen we daarna nog even napraten. Maar eerst 
naar de weekopening.
Nu heb ik met weekopeningen en weeksluitingen nogal 
uiteenlopende ervaringen. Wat ik meemaakte had vaak 
helaas maar weinig met “vieren” te maken. Te vaak trof ik 
geforceerde situaties aan die varieerden van uit het hoofd 

geleerde, haperende zinnen in ”grotemensentaal” tot 
playbackvoorstellingen. Het waren vaak voorstellingen 
die eigenlijk weinig voorstelden, en zeker niet kindeigen 
waren. Er moest dan voor de ouders geshowd worden, ter
wijl de groepsleiders in de zaal vaak de handen vol hadden 
om de meute rustig te houden. De uitvoerende juf stond 
stijf van de spanning en van betrokken kinderpubliek was 
nauwelijks sprake. Kortom, niet bepaald wat we in Jena
plankringen onder “vieren” verstaan.
In Leeuwarden word ik plezierig verrast: een mooi ver
zorgde vieringruimte met een speels podium, op het 
podium gerichte spotjes en een goede geluidsinstallatie (is 
ook wel eens anders, zo niet irritant).
Omdat de school vrij groot is (zestien driejarige stamgroe
pen), wordt de weekopening in twee groepen gedaan, 
met een lengtedoorsnede van de schoolbevolking: twee 
keer acht groepen van onder, midden en bovenbouwers. 
Omdat de directie voorgesteld had om de contacten tussen 
de kinderen in “de etalage” te zetten, ben ik benieuwd 
naar de sfeer tijdens de viering. Ik zie en voel hier wat me 
beloofd was: een sfeer van welwillendheid en ontspanning, 
en kinderen die in hun eigen taal en met eigen mogelijk
heden en beperkingen over hun Malawiproject vertellen, 
zingen en dansen. Leuk om te zien ook hoe kinderen uit 
drie bouwen sámen optreden. Ongevraagd krijg ik van 
aanwezige ouders naast me te horen hoe ongedwongen 
en laagdrempelig deze school is. De betrokkenheid van kin
deren en ouders is zichtbaar, logisch dat iedereen na afloop 
ook weer op eigen gelegenheid óf naar het oudercafé óf 
naar het eigen lokaal gaat. Ik loop met Fleur langs ouders, 
peuters en kinderwagens mee naar “de coole clowns”.

Het gebouw
Het gebouw waar Fleur me doorheen loodst is heel func
tioneel met veel licht en lucht. Elke bouw heeft een ruime 
eigen gezamenlijke ruimte, waar de lokalen van deze bouw 
omheen gegroepeerd zijn: onder en middenbouw bene
den, bovenbouw boven en middenin het torentje, waarvan 
de ramen net boven het dak uitkomen. In bijna elk lokaal 
is een zoldertje gebouwd, op de gebruikelijke manier aan
gekleed en benut. De grote vieringruimte kan in tweeën 
verdeeld worden door een scheidingswand die uit het pla
fond zakt. Zo hebben de kleuters twee grote speellokalen 

oNzE SchooL IS gEEN gEBouw
ook samenleven moet je leren
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en is er voor alle bouwen ruimte voor bewegingsactiviteiten. 
Vlakbij het oudercafé is een timmerruimte met werkbanken 
voor gehorige activiteiten. Ook de Buiten Schoolse Opvang 
zit in hetzelfde gebouw. De school kan overdag ook van 
die ruimte gebruik maken. In het torentje kunnen kinderen 
zich terugtrekken voor overleg en om ongestoord in stilte 
te kunnen werken. Er wordt in het torentje aan opdrach
ten gewerkt en het is bedoeld voor vier tot twaalfjarigen. 
Nergens een overdaad aan opgehangen of opgestapelde 
spullen. De school oogt als een gestructureerde leef en 
werkruimte.

De kinderen
We, Fleur, Wietske en ik, hebben na de rondgang door 
de school een rustig plekje opgezocht. Het is overigens 
sowieso erg rustig in de school, als je je realiseert dat we 
hier te maken hebben met zestien groepen die op uiteen
lopende plekken en op eigen manieren aan de slag kunnen 

gaan.  Fleur en Wietske kij
ken me vol verwachting aan, 
zo van “Nou, wat vind je van 
ónze school?” En als ik zeg 
dat het een mooie school is, 
knikken ze instemmend. We 
praten even over het werken 
op deze school en ik vraag 
of ze ook nog kritiek heb
ben of wensen. Tot mijn ver
rassing reageert Fleur met 

“Nou, het is hier eigenlijk té gezellig”. Als ik dan zeg dat 
het toch nooit gezellig genoeg kan zijn, valt Wietske Fleur 
bij met de opmerking: “We hebben eigenlijk bijna nooit 
ruzie in de groep, we kunnen overal over praten in de kring 
(ik hoor dan dat er verschillende soorten kringen met ver
schillende doelen bestaan), maar het is zo gezellig dat je 
dan vaak heel moeilijk aan werken toekomt. Dan blijft het 
soms te lang onrustig en dan kan ik me niet goed concen
treren.”  “We hebben ook wel enkele kinderen in de klas 
die gauw boos zijn of niet helemaal gezond in hun hoofd, 
maar we hebben geleerd hoe je daar mee om moet gaan”. 
Op mijn vraag of er nog wensen zijn, is de reactie: “Ja, 
meer planten, want die hangen er vaak beroerd bij. De vis
sen gaan steeds weer dood, dus daar mag ook wel eens 
beter voor worden gezorgd”. Verder mogen de computers 
sneller (ze werken veel op kennisnet) en er moeten beslist 
veel meer mooie boeken per bouw komen. Maar dat heb
ben ze via de Kinderraad naar voren gebracht, waarna ze 
per bouw een lijst samengesteld hebben van boeken die 
aangeschaft gaan worden. Iedere groep is vertegenwoor
digd in de Kinderraad, “Pauluspolitiek” genaamd. Ze heb
ben zelf de naam bedacht, een logo ontworpen. Er wordt 
voortdurend teruggekoppeld naar meningen en wensen 
die leven in de stamgroep. De kinderraad moet nog verder 
ontwikkelen en uiteindelijk zelf agenderen, voor voorzit
ter en notulist zorgen. Stamgroepspecifieke zaken worden 
overigens in de stamgroep besproken en komen niet in de 
kinderraad. Onderwijsinhoudelijke zaken wel, maar dan als 
aandachtspunten voor het coördinatorenoverleg.

Een leef- en werkgemeenschap 
Samenwerken, samen spreken, samen spelen, samen vie
ren, dat maakt een school tot een leef en werkgemeen

schap. Het samenwerkingskarakter van een jenaplanschool 
tussen kinderen, tussen groepsleiders en kinderen, tussen 
groepsleiders en ouders en tussen teamleden onderling is 
daarmee een essentiële voorwaarde voor een jenaplan
school als leefwerkgemeenschap. We spraken een tien
tal jaren geleden nog voornamelijk over leerproblemen: 
over speerpunt lezen, speerpunt rekenen en wat al niet. 
De sociale en culturele veranderingen in onze tijd vormen 
de achtergrond van opvoedings en gedragsproblemen 
waarmee we nu geconfronteerd worden. Als opvoeders 
hebben we te maken met de gevolgen van uiteenlopende 
zaken als technologische ontwikkelingen, democratisering, 
teloorgang van ideologieën, individualisering, ontstaan van 
een multiculturele samenleving. De consequenties daarvan 
zijn:
• opvoeders en kinderen zijn meer gelijkwaardig geworden; 

er is niet langer een vanzelfsprekend opvoedingsgezag.
• er is meer dan ooit behoefte aan begeleiding van kin

deren en jongeren, ook al omdat er niet langer vanzelf
sprekende duidelijkheid te vinden is in onze normen en 
waardencultuur.

• er is weerbaarheid nodig ten aanzien van een ver
commercialiseerde samenleving.

• er is een hernieuwde pedagogische verantwoordelijkheid 
voor de school ontstaan; of het huidige marktgerichte 
onderwijsbeleid daar rekening mee houdt is helaas niet 
eens meer een vraag.

Groepsleiders en kinderen zijn niet vrij om het onderwijs
leerproces geheel naar eigen behoefte vorm te geven. Zij 
maken deel uit van een school en die weer van een onder
wijssysteem en dat weer van een samenleving.
Een jenaplanschool pretendeert een leef en werkgemeen
schap te willen zijn en wel met een pedagogisch primaat
schap. Kinderen en groepsleiders beïnvloeden elkaar 
daarin wederzijds. Hun gedrag speelt zich niet in de vrije 
ruimte af, maar binnen de grenzen van het jenaplancon
cept. Zowel groepsleiders als kinderen zijn dus in hun doen 
en laten gebonden aan de eisen die het concept aan de 
school stelt. Die eisen komen voort uit de specifieke manier 
waarop het onderwijs is ingericht, uit de normen en onder
wijsopvattingen die er gelden (denk aan de basisprincipes). 
En als we dan kiezen voor een pedagogisch concept als 
jenaplan, dan zullen we ook met regelmaat moeten reflec
teren op ons pedagogisch doen en denken. Onze eigen 
levensgeschiedenis is daarbij voor een groot deel bepalend 
voor de stijl van omgaan met leerlingen. En zoals groeps
leiders en ouders op de Sint Paulusschool zich heel goed 
realiseren: ook samenleven moet je leren. De vaardigheden 
die daarvoor nodig zijn bij groepsleiders en kinderen zijn 
evident. Ik denk dan onder meer aan: verantwoordelijkheid 
leren dragen, beslissingen leren nemen, fouten durven 
maken, met (keuze)vrijheid leren 
omgaan en uitdagingen aangaan. 
Planning door het team is daar
voor een absolute voorwaarde, 
want dit soort zaken stel je niet uit 
tot de bovenbouw. En zou het niet 
ook zo zijn, dat een leef en werk
gemeenschap alleen kan groeien 
wanneer ouders en groepsleiders 
bereid zijn zichzelf ter discussie te 
stellen? Daarvoor is het nodig dat 
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er een inspraakcultuur is voor ouders, groepsleiders, en kin
deren al vanaf de kleutertijd en dat alle betrokkenen zich 
medeverantwoordelijk leren voelen voor de school.

Betrokkenheid
Ik herinner me uit de tachtiger jaren het boekje “Hand
leiding voor kinderen met moeilijke ouders”, ofwel: “Hoe 
als kind het leven door te komen met moeilijke ouders”. 
Aan het eind van het boekje concludeert de schrijfster 
onder meer: “Ieder kind heeft zo zijn eigen manier om de 
ouder te behandelen; zo kan het kind de ouder krachtig 
aanpakken, zonder hem ook maar één ogenblik de kans 
te geven op adem te komen of hem de tijd te laten zich 
enige illusies te maken. Het kind moet het vermogen van 
de ouder om weerstand te bieden op de juiste wijze weten 
te schatten. Laten we niet vergeten dat wanneer voor de 
opvoeding van een kind gemiddeld vijftien tot achttien jaar 
nodig is, de opvoeding van een ouder wel een halve eeuw 
of misschien zelfs nog langer in beslag neemt. “

Als ik nu “school” in plaats van 
“kind” zet, dan krijgen we een 
aardige ingang voor discussie. 
Overigens, ouderparticipatie in 
een jenaplanschool wordt mede 
bepaald door de geschiede
nis van de school. Is de school 
door de ouders opgericht? Is 
de school ontstaan uit fusies? Is 
er een jenaplanschool door de 
gemeente gepland in verband 

met een breed onderwijsaanbod? Is er een jenaplanschool 
gegroeid vanuit ontwikkelingen van de school zelf? Maar 
hoe je het ook wendt of keert, ouders bepalen mee wat 
er in het onderwijs gebeurt. Immers, in een jenaplanschool 
hoort er een vanzelfsprekende gezamenlijke verantwoor
delijkheid te zijn, wil een jenaplanschool een leef en werk
gemeenschap kunnen zijn.
De ouders met wie ik praat, zijn het hier volledig mee eens 
en voelen zich betrokken, maar signaleren meteen ook dat 
dit voor heel wat ouders niet geldt, hoewel volgens hen de 
meeste ouders hier bewust voor jenaplan gekozen hebben. 
En weer proef ik de noodzaak om ouders intensiever te 
bereiken met betrekking tot die gezamenlijke verantwoor
delijkheid. Een oudercursus over Jenaplan zou dan wel
kom zijn, hoewel, bereik je daarmee niet alleen de reeds 
 geïnteresseerde ouders?
De ouders met wie ik praat, hebben bewust voor Jena
plan gekozen. Ze beschrijven hun zoektocht via vrienden, 
internet, informatieavonden, voordat ze besloten om voor 
de Sint Paulusschool te kiezen. Het sociale klimaat van de 
school, het aansluiten bij de eigen manier van opvoeden, 
de laagdrempeligheid van de school en het je er thuis voe
len, waren belangrijke argumenten bij de keuze. “Op veel 
scholen wordt gezegd dat de deur altijd open staat…maar 
vóórdat je bij die deur bent !”, aldus een van de ouders. Ze 
zochten naar een warm klimaat voor hun kinderen. “Als 
je rondgaat door een school en met groepsleiders praat, 
dan wil je een drive, betrokkenheid en enthousiasme zien 
en met warmte en plezier over kinderen kunnen praten. 
Dat zie je ook terug in de respectvolle manier waarop vol
wassenen met kinderen en kinderen onderling met elkaar 
omgaan. We vonden dat bij de Sint Paulusschool.” Ze spre

ken er hun verbazing over uit dat buitenstaanders die niets 
van Jenaplan afweten er desondanks nogal eens een onge
fundeerde negatieve mening over op na houden. “Dan 
hoor je, dat jenaplanscholen een zootje zouden zijn. Vrij
heid blijheid, een vrijgevochten bende zonder aansluiting 
op het vervolgonderwijs. Op geen van de scholen die ik 
bezocht heb trof ik zulke heldere uitgangspunten, zo’n 
heldere organisatie en zo’n duidelijke structuur aan als op 
deze jenaplanschool … en dat mag best wel eens gezegd 
worden.”
Of er nog wensen zijn? Eigenlijk niet zoveel, of het zou 
moeten zijn dat het volgens hen belangrijk is dat er voort
durend aandacht blijft voor pestgedrag. Verder hebben 
ze enkel wensen ten aanzien van het basisonderwijs als 
totaliteit: het Jenaplan zou veel meer in the picture moe
ten komen; groepsleiders zouden voor hun moeilijke werk 
veel meer waardering en een hoger salaris moeten krij
gen. Er zou ook meer geïnvesteerd moeten worden in het 
opleidingsniveau.
Sterke punten van deze school? “Uitstekend dat kinderen 
in driejarige stamgroepen zitten; mooi gebouw met plezie
rige en uitdagende inrichting; goed team; prima organisa
tie; een school met een sterk sociaal karakter.”

Bewustwording
Een kind brengt een groot deel van zijn leven op school 
door. Hoe je ook over de school als maatschappelijk 
 instituut mag denken, niemand kan ontkennen dat de 
school voor vrijwel alle kinderen een levensgrote realiteit is. 
Alleen daarom al is de school belangrijk als opvoedingsmi
lieu. De ervaringen die een kind op school opdoet kunnen 
doorslaggevend zijn op zijn of haar ontwikkeling en een 
stempel drukken op het verdere leven. En dan doel ik niet 
enkel op de groei in kennis en vaardigheden, maar ook op 
de omgang met groepsleiders, kinderen en op de leefsi
tuatie in de school. Er wordt tegenwoordig veel aandacht 
en geld besteed aan onderwijstechnische ontwikkelingen 
en voorzieningen, terwijl over de opvoedingsaspecten zeer 
betrekkelijk of zelfs afwijzend gedacht wordt. Vaak worden 
die dan vereenzelvigd met “de softe sector”, met te grote 
toegeeflijkheid of met geringe leerprestaties. De onderwijs
technische kant van de school wordt in het onderwijsbeleid 
apart gesteld en breed uitge
meten, terwijl aandacht voor 
de opvoedingsfunctie van de 
school hooguit terloops aan 
de orde gesteld wordt.
Het gesprek met enkele team
leden laat een heel ander ver
haal zien. Als ik informeer naar  
hun drive, dan duikt ogen 
blikkelijk het begrip “bewust 
wording” op: bewustwording  
van je eigen persoon en van anderen en maatschappelijke 
bewustwording. Ze gaan voluit voor het pedagogische 
karakter van de school: leren vormen van een eigen mening 
en die van anderen respecteren. Ze ervaren het werken in 
heterogene stamgroepen als weldadig en snappen niet dat 
er jenaplanscholen zijn die kiezen voor tweejarige groepen: 
“Dat worden toch onherroepelijk combinatieklassen!” 
Driejarige stamgroepen ervaren zij pedagogisch als een 
belangrijke meerwaarde en uitdaging.  
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Enige tijd geleden is Lezen gelanceerd, een nieuw kwartaal-
blad van Stichting Lezen over leesbevordering en literatuur-
educatie. Lezen wordt gratis verspreid onder professionals 
die met kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar werken. Le-
zen geeft informatie over leesbevorderingsprojecten, mani-
festaties, tentoonstellingen, films en voorstellingen die met 
lezen verband houden. Daarnaast schenkt het aandacht 
aan boeken, schrijvers en illustratoren. Meer informatie: 
www.literatuureducatie.nl

Op onze oproep om Top 5-lijstjes van kinderboeken in te 
sturen is door veel lezers, zowel groepsleiders, ouders als 
kinderen, gereageerd. Het pakket kinderboeken is gewon-
nen door de kinderen van de Jozefschool in Blokker, die 
tientallen lijstjes ingezonden hebben. Alle inzenders van 
harte bedankt!

In het maartnummer 
van Mensenkinderen 
werd het Verhalend 
ontwerp van De Omme-
wending in Veendam, 
dat met de Groningse 
onderwijsprijs werd be-
kroond, beschreven.
Het succesvolle ontwerp 
werd tijdens de landelij-
ke finale n de Beurs van 
Berlage in Amsterdam 
nogmaals beloond; nu met de landelijke presentatieprijs.

Catharina Bos-Drenth

En ook onderwijskundig in een goede organisatie prima te 
hanteren. “Het is een uitdaging om de mogelijkheden die 
het biedt ook te benutten”. Het is natuurlijk ook zo dat je 
in een driejarige groep een maximum aan zones van naaste 
ontwikkeling hebt en dat biedt ook onderwijskundig zeer 
veel mogelijkheden.
Vrij snel komt het gesprek op wereldoriëntatie als hart 
van het onderwijs. Zij vinden dat ze daarin nog een heel 
eind te gaan hebben, omdat educatief ontwerpen nog on-
voldoende en te incidenteel ingang gevonden heeft. De 
school streeft naar een open weekrooster, 
waarin wereldoriëntatie het hart van onder-
wijs is waarin alles samenkomt, “en niet meer 
’s morgens op vaste uren de cursorische vak-
ken als rekenen/taal/lezen, waarna er ’s mid-
dags tijd en ruimte voor expressie en w.o. is. De midden-
bouw fungeert dit jaar dan ook als pilotgroep.. ”Nee, we 
proberen toe te werken naar integraal leren waarin voelen, 
denken, willen en kunnen niet los van elkaar staan. Het 
betekent dan ook dat we taal en rekenen op de wereldori-
entatie willen afstemmen in plaats van wat rekenmethodes 
en taalmethodes aangeven. 

Waar het vooral om blijft gaan is dat we een school zijn die 
werkt vanuit een pedagogisch concept, waarin wij helpen 
dat kinderen zelfverantwoordelijk worden  en zichzelf blij-
ven ontwikkelen. En zolang kinderen nog huppelend naar 
binnen komen omdat ze weer naar school mógen en zich 
daarbij aan de gemeenschappelijke regels houden, gaat het 
goed. Wij zorgen als team voor het vereiste pedagogische 
klimaat en voor de inhoudelijke kwaliteit. Ouders waarde-
ren dat. Elk jaar hebben we twee teamdagen, waarin we 
het nieuwe schooljaar plannen en waar het schoolkamp 
(aan het begin van het schooljaar) in elkaar gezet wordt. 
Dan zie je ook dat we als vanzelfsprekend gebruikmaken 
van elkaars talenten. Dan niet alleen, maar ook in de bouw-
vergaderingen speelt dat een grote rol.”

Clusters in de etalage
Omdat de Sint Paulusschool een vrij grote school is, wordt er 
extra aandacht besteed aan een organisatie, waarin steeds 
activiteiten uitgevoerd worden voor vier- tot twaalfjari-
gen. ”Voor je het  weet, zouden anders de bouwen aparte 
schooltjes zijn, ook al omdat elke bouw een eigen centrale 
ruimte heeft. Het is de kracht en de valkuil van de school.” 
De school werkt daarom in clusters. Een bovenbouwgroep 
is gekoppeld aan een midden- en een onderbouwgroep. Zo 
zijn er vijf clusters die per cluster gezamenlijke activiteiten 

uitvoeren. Daarom kon het ook gebeuren dat 
bij de weekopening een muziekgroep optrad 
die bestond uit enkele kleuters, midden- en 
bovenbouwers. “Zo gauw je voor een activiteit 
een andere leeftijdsgroep nodig hebt, zoek je 

die binnen je cluster. Dat werkt uitstekend en zorgt voor 
veel contacten door de hele school heen en voor grote be-
trokkenheid ook met kinderen van andere bouwen. Het 
accentueert het belang dat we hechten aan de school als 
leef- en werkgemeenschap.”

Afsluiting van een dagje op de 
Paulusschool

Ik draaide een dagje mee op de Sint Paulusschool, een school 
overigens waar met grote regelmaat gastvrijheid geschon-
ken wordt aan belangstellenden; met name Duitse gasten 
komen er veelvuldig over de vloer. Ik heb een sfeer geproefd, 
waarin het goed toeven is, waar kinderen respectvol met 
elkaar omgaan, en waar groepsleiders een drive laten zien 
waar kinderen en ouders ook recht op hebben.
In een mooi gebouw vertalen ze dat naar een heldere or-
ganisatie met duidelijke termijndoelen. Een school met lage 
drempels en een torentje dat er niet voor niets bovenuit 
piekt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sintpaulusschool.nl 

Samenleven 
moet je leren

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



Een tien, gelijk aan uitmuntend, bestaat niet op onze school. De waar-
dering loopt van onvoldoende via matig, voldoende en ruim voldoende 
tot goed. En de goed van het ene kind, hoeft niet vergelijkbaar te zijn 
met de goed van het andere kind. Dus je hebt goed en goed zeg maar. 
Wat mij betreft prima om kinderen individueel te beoordelen en te kijken 
naar de vooruitgang van ieder kind. Voorkomt een hoop competitie in 
mijn ogen. Maar wat blijkt? Onze Pien komt thuis met haar rapport en 
de mededeling dat iedereen bij elkaar de goedjes op het rapport ging 
tellen. En zonder aarzelen lepelt zij aantallen goedjes van groepsgenoten 
op. Toch interessant om nog eens na te gaan waarom kinderen dit doen 
en wat het hen oplevert (van zelfvertrouwen tot jeugdtrauma bij wijze 
van spreken) en of de stamgroepleider of ouders daar invloed op uit kun-
nen of zelfs moeten oefenen. Maar dat is van later zorg, voor deze keer 
 beperk ik me tot de tien.

Want die tien duikt toch een paar keer per jaar op in school. Maar dan 
in de vorm van het tien-minuten gesprek. Om aan te geven hoe kort tien 
minuten is, heb ik net even bij de eigenschappen van dit document geke-
ken, en ja hoor er zijn al zestien minuten verstreken sinds de aanvang van 
de productie van dit stukje. 
Wat ik me dan ook afvraag is of de benaming tien-minuten gesprek wel 
terecht is. Is er werkelijk sprake van een gesprek? Na de noodzakelijke 
social talk om het gesprek op gang te brengen, in dit geval ietwat gehin-
derd door de kookwekker die slechts negen minuten aangeeft, is alweer 
een van de schaarse minuten ‘verloren’ gegaan.
In de fase die volgt, moet blijken welke rol de deelnemers - in dit geval 
de leerkracht en wij als “de ouders van…” - gaan vervullen. Wie heeft 
het initiatief? Wie bepaalt welke punten aan de orde komen?  Streven 
we dezelfde doelen na? Welke structuur heeft het gesprek? Wie sluit het 
gesprek af?
Mijn ervaring is inmiddels dat er net genoeg tijd is om wat feiten uit 
te wisselen over kennisniveau en sociale ontwikkeling en gedrag. Voor 
anekdotes of andere zaken is geen ruimte. En dat terwijl ik van een be-
vriende leerkracht juist heb gehoord hoe belangrijk het is om de vrijwel 
altijd trotse ouders over hun eigen kind te horen praten. Omdat het een 
toevoeging kan zijn aan het beeld dat de leerkracht van het kind heeft. 
Maar dat lukt natuurlijk nooit in die ene minuut die met een beetje geluk 
nog rest. Aan de andere kant wil ik er ook zeker bij stilstaan dat alle tijd 
die de groepsleider aan de ouders besteedt, niet aan de kinderen besteed 
wordt. Tja, daar zou ik nog wel tien minuten over kunnen piekeren. 
Tringgg...

        Tien

De moeDer
 van...




