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Felix Meijer

Eén dag na het overlijden van Jan Wolkers schrijf ik dit voorwoord van Mensenkinderen, met natuur- en milieu-
educatie als thematische kern. Dat kan geen toeval zijn en roept allerlei herinneringen op. Ik kan er dan ook niet 
omheen deze te verwerken in dit novembernummer. Jan Wolkers was bekend als schrijver, beeldhouwer, glas-
kunstenaar en schilder, maar ook als een grote natuurliefhebber. De inspirerende manier waarop hij in de serie 
De achtertuin over zijn paradijselijke tuin op Texel sprak, heeft niet alleen mij, maar ook vele anderen, van groot 
tot klein, aangesproken. De scène, waarin hij op zijn geheel eigen wijze over spuugbeestjes sprak, zal ik nooit ver-
geten. Voordat Wolkers op zijn kenmerkend aaibare wijze sprak over de dieren onder de hemel, deed hij al in 1971 
op onvergetelijke wijze verslag van zijn ervaringen op het onbewoonde eiland Rottumerplaat. Wolkers verbleef 
daar een week, waar hij een zeehondenbaby uit de buik van een dode moeder 
bevrijdde en de gebroken poot van een scholekster spalkte. Zijn logboek daar-
over, Groeten van Rottumerplaat, is nog steeds de moeite van het lezen waard. 
Over zijn belevenissen in de Waddenzee zei hij: „Ik zie overal dood en tragedie 
om me heen. Ik ben erg bezorgd om het verlies van het Nederlandse landschap, 
er gaat zoveel kapot”.

Die bezorgdheid deel ik en veel anderen met hem. Het valt mij namelijk op dat in 
de omgeving van veel scholen tegenwoordig het kleine beetje groen, dat er nog 
is, steeds meer verdwijnt. Er lijkt steeds minder ruimte voor over te blijven, omdat 
er andere keuzes gemaakt worden. Struiken en bomen worden soms zelfs weg-
gehaald voor de 'veiligheid', zodat kinderen beter in de gaten gehouden kun-
nen worden. Wanneer er nog wel bomen of struiken zijn, mogen kinderen er 
niet in klimmen of zich er in of achter verstoppen, omdat dat weer te gevaarlijk 
zou zijn. Onder hetzelfde mom van veiligheid zijn er ook al vele speeltoestellen 
verdwenen, zonder dat er nieuwe geplaatst zijn. Om tegenwoordig aan alle veilig- 
heidsvoorschriften te voldoen, moet er diep in de buidel getast worden. Maar 
het zijn juist de kinderen die het op een andere manier vele malen meer kost. Zij 
worden steeds minder op een natuurlijke manier uitgedaagd om te bewegen en 
de natuur te ontdekken. Om bewegingsarmoede tegen te gaan en met het oog 
op natuur- en milieueducatie gun ik alle kinderen een prachtig groene school-
omgeving, waarin van alles te zien en te beleven valt. Als kinderen ervaren hoe 
zij met respect in de natuur kunnen spelen en ervan kunnen genieten, zullen zij 
voorkomen dat het Nederlandse landschap verder verloren gaat. 
In dit nummer treft u een aantal praktijkvoorbeelden en recensies van boeken 
aan die u kunnen helpen om dit te realiseren voor de kinderen van uw school. 

Ik hoop dat dit nummer van Mensenkinderen u inspireert, zodat er, ter nagedachtenis van Jan Wolkers, iets van wat 
er verloren is, nog terug kan komen. 

MENSENKINDEREN 109
november 2007

Fotografie: Alexandra van der Hilst en Felix Meijer

VaN DE REDactIE

“Karina, we zijn rijk.

We hebben vliegenzwammen

en kluifjeszwammen  

in onze tuin”.

Jan Wolkers, Texel 1981



� MENSENKINDEREN 109
november 2007�

Onderwijsinhoudelijk kan het jenaplanconcept een antwoord geven op de uitda-
gingen, die er liggen voor het Jenaplan in het voortgezet onderwijs.
In deze column sta ik stil bij een uitwerking van deze aanname. Hiertoe maak ik 
gebruik van een eerder binnen de NJPV circulerend document: Kenmerken VO 
Jenaplan.
Voor verantwoord werken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs horen 
de leerlingen verschillende vaardigheden te bezitten. Zelfstandig werken en samen 
kunnen werken, leer je als leerling geleidelijk in de onderbouw, als er tenminste 

aan beide aspecten voldoende aandacht wordt besteed. 
Pedagogisch gezien biedt het jenaplanconcept een antwoord op de verregaande individualisering en de eis om nor-
men en waarden een plek binnen de schoolgemeenschap te geven.
Het jenaplanconcept gaat ervan uit dat er in de eerste plaats aandacht is voor de opvoeding. Opvoeding of mens-
worden duurt een leven lang en behelst veel meer dan bijvoorbeeld zuiver leren schrijven. Bij jonge leerlingen (in 
de puberteit) is die opvoeding van het grootste belang, omdat ontsporing in deze maatschappij bepaald niet tot de 
uitzonderingen behoort.
De school is een gemeenschap waar docenten en leerlingen samenleven, gericht op de volwassenwording van de 
leerlingen. Leren keuzes maken, jezelf durven uiten, jezelf leren kennen, begrip leren hebben voor een ander, leren 
samenwerken en je leren verplaatsen in een ander zijn allemaal vaardigheden die leerlingen oefenen op school en ook 
in het voortgezet onderwijs.
In veel scholen leren leerlingen deze vaardigheden vaak tussen de lessen door zonder begeleiding met als risico dat de 
zwakken het onderspit delven en de sterke leerlingen het initiatief behouden (en niet leren om begrip te hebben voor 
andere leerlingen met minder talenten, kansen of vaardigheden).
Het jenaplanconcept gaat ervan uit dat de genoemde vaardigheden bijdragen tot een positief, mondig en kritische 
volwassene en dat er aan de genoemde vaardigheden tijd besteed moet worden. De tijd in het voortgezet onderwijs 
dient niet alleen aan het aanleren van kennis over de vakken besteed te worden, er moet ook tijd besteed worden aan 
samen een gemeenschap vormen, tijd voor dialoog, tijd voor samen werken, samen spelen en vieren

De insteek in het VO is vaak vooral gericht op Werkvormen. Het Jenaplan biedt er vele, die hopelijk tot het ontwik-
kelen van de gewenste vaardigheden (en houding) leiden.
Als een school voor voortgezet onderwijs voor het Jenaplan kiest, dan dient dat in het onderwijs zichtbaar te zijn. In 
de klas wordt er op een aanwijsbaar andere manier lesgegeven. Dat is te zien aan de docent die niet alleen docerend 
(klassikaal) lesgeeft.
De docent laat afwisseling in zijn lessen zien: afwisseling in praten en luisteren, alleen en samenwerken. De docent 
beschouwt de leerlingen als volwaardige gesprekspartners en dit is te zien aan de verschillende kringvormen die er 
gedurende een week voorkomen.
De docent hanteert verschillende vormen van samenwerken, in twee-, drie- of viertallen.
De docent staat open voor de reacties van de leerlingen en stimuleert onderlinge reacties in eerste instantie gericht 
op het samen leren.
De docent probeert het leren van de gekozen leerstof in een samenhangend verband te plaatsen, door onder anderen 
met zijn mededocenten in contact te treden over een gezamenlijke aanpak van een leerstofterrein. Hij stelt eisen aan 
het werk van de leerlingen en spreekt ze daar in positieve zin op aan.
De docent is dientengevolge gericht op de ontwikkeling van zijn leerlingen en houdt resultaten van die ontwikkeling 
bij.  Hij is gericht op de ontwikkeling van het groepsproces. Dit is te zien aan het gezamenlijk organiseren van vierin-
gen en/of presentaties.
Naast de werkvormen is de persoon van de docent van belang. Hij moet door authenticiteit en leiderschap de leerlin-
gen stimuleren tot deelname aan de gemeenschap. Dat leer je door te functioneren in de schoolgemeenschap en de 
stamgroep. Met elkaar samen leven leer je door te doen en te reflecteren. Vaardigheden leer je door te oefenen en 
ze te gebruiken.

Als je tracht de kenmerken van het jenaplanconcept in het Voortgezet Onderwijs in kaart te brengen, stuit je vaak 
op een totaal andere organisatie en cultuur dan in het basisonderwijs. Als zowel de structuur als de cultuur moeten 
veranderen om het pedagogische concept van de grond te krijgen, is er nog een lange en voorzichtige weg te gaan. 

Jaap Meijer is directeur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging

Jaap Meijer
Na de jenaplanbasisschool
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Kees Both

Dit artikel is een bewerking van een lezing 
die Kees Both in mei 2007 aan het begin 
van een studiedag over Natuureducatie in 
Beckum hield. 

Het gaat over ‘levend leren’: leren over de echte wereld, 
voor de echte wereld en daarom ook in de echte wereld, 
buiten de schoolmuren. Ik ontken daarbij niet dat ook de 
school een stuk van de wereld is en dat bijvoorbeeld de 
manier waarop in de school met elkaar en met de dingen 
wordt omgegaan ook vormend is voor kinderen. Maar de 
nadruk ligt hier op de wereld ‘daarbuiten’.
Het onderscheid tussen informeel en formeel leren is 
belangrijk in dit artikel. De nadruk ligt op het informele 
leren en de kracht ervan, ook als bron voor het gerichte, 
geleide, formele leren.
Natuur buiten daagt uit tot bewegen: in bomen klimmen, 
graven, bouwen. Natuur biedt onverwachte en onbedachte 
variaties, waardoor je goed moet opletten en je snel op 
variaties en veranderingen leert reageren. Zoals op een trap 
van boomtakken, die qua afstanden zeer onregelmatig is. 
Het stimuleren van het bewegen van kinderen (tegengaan 
van bewegingsarmoede) wordt meestal in de georga-
niseerde sport gezocht, maar kan ook via het spontane, 
informele leren in een natuurrijke setting

Informeel leren met bomen
Bij kinderen zeer populair is een klimboom, die tegen een 
stootje kan. De kinderen spelen allerlei verhalen rond zo’n 
boom. Ze zijn daarbij aan het leren, maar dan op een niet-
schoolse, informele manier. Voor schooltijd, bij buitenspel 
onder schooltijd en tussen de middag. De boom verandert 
in de loop van het jaar.
Die veranderingen zijn ook onderdeel van het formele leer-
plan – ze worden nauwkeurig gevolgd en op verschillende 
manieren vastgelegd. Zo’n bladverliezende loofboom repre-
senteert zo de seizoenen, die heel bewust beleefd worden; 
in het vrije spel (informeel leren) en binnen gerichte onder-
wijsactiviteiten. Een goede buitenruimte van een school 
daagt ook uit tot veelzijdig bewegen.

Bloemen 
Weer een informele leersituatie: een kind dat bloemen 
plukt. Natuur is voor kinderen niet in de eerste plaats iets 

om naar te kijken, maar om iets mee te doen. De eerder 
genoemde boom vroeg erom om in geklommen te worden. 
Bloemen om geplukt te worden. De kleuren en vormen 
ervan nodigen daartoe uit. Bloemen houden van kinderen 
en omgekeerd. Vooral de schoonheid ervan nodigt uit. Kin-
deren moeten ook leren dat je niet overal alles zomaar kan 
plukken. Maar teveel beperkingen daarin zijn contrapro-
ductief voor het ontstaan van bindingen met de natuur.
Ook de buitenruimte van een school kan rijk zijn aan bloe-
men. Kinderen ervaren dat als feestelijk en kindvriendelijk. 
En het is een rijke bron voor verschillende activiteiten. N
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De wereld van een kind is fris en nieuw en prachtig, vol 

van verwondering en opwindende zaken. Ongelukkig 

genoeg geldt voor de meeste van ons dat dit heldere 

oog, dat ware instinct voor wat mooi is en ontzag wekt, 

wordt vertroebeld en zelfs verloren raakt, voordat we 

volwassen worden.’

LEVEND LEREN
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Eetbare planten
Kinderen schuimen als zij daartoe de gelegenheid krijgen 
en op het idee gebracht worden graag de omgeving af, op 
zoek naar eetbare dingen: wilde planten en wilde vruch-
ten. In dit geval niet ‘alsof’ de dingen eetbaar zijn, maar 
ze moeten werkelijk te eten zijn. Dat vereist kennis, die de 
kinderen eerst moeten verwerven: het herkennen van eet-
bare planten en ze kunnen onderscheiden van niet eetbare 
en zeker van giftige planten. Het onderzoeken en het prak-
tisch gebruiken zijn hier verweven.
Kinderen zijn gek op dit soort activiteiten, het doet een 
appel op hun romantische kant; overleven zoals in verha-
len als van Robinson Crusoe. En al doende leren ze onder-
scheid maken in de levende natuur en ervaren ze iets over 
voeding vroeger en elders. Een groter contrast met kant en 
klaar voedsel is niet te bedenken.

Hutten bouwen
Het bouwen met niet gestandaardiseerd materiaal, zonder 
spijkers, schroeven en kitmiddelen, vraagt om creativiteit 
en flexibiliteit in de omgang met materialen. Een hut is een 
zelfgemaakte schuilplaats, een eigen wereldje binnen de 
grote wereld. Zeker een ‘geheime hut’, waar volwassenen 
niets te zoeken hebben, is zeer geliefd.

Kleine beestjes
Niet alleen planten en plantaardige materialen zijn boei-
end, maar ook en vooral dieren, inclusief kleine beestjes, 
die je kunt vangen en bekijken in een loepdoosje. Als je de 
buitenruimte van een school op een passende wijze inricht 
krijg je daar ook veel van die kleine dieren. Het kind als 

onderzoeker komt hier aan zijn trekken. Het voorkomen en 
overwinnen van angst voor die kriebelbeesten, samen met 
het leren omgaan met risico’s, is een onderdeel van de vor-
ming van kinderen.

Werken op de boerderij
Levend leren, in de echte werkelijkheid, kan behalve in de 
vorm van spel ook als werk.
Bijvoorbeeld wekelijks onder schooltijd een dagdeel wer-
ken en leren op een boerderij. Dat houdt heel veel in, zoals 
dieren voeren en verder verzorgen, stal uitmesten, in de 
moestuin werken, aan paaltjes voor het hek langs het wei-
land werken. Er is hier sprake van de verbinding van infor-
meel, niet schools leren, met het formele schoolse leren, 
omdat het een plaats heeft in het leerplan van de school. 
Mits goed vormgegeven en begeleid vormt een boerde-
rij een zeer krachtige leeromgeving, waar aan vele doelen 
gewerkt kan worden: Natuur, techniek, milieu, rekenen/
wiskunde, taal en sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Spelen met water
Natuur is niet alleen ‘groen’. Daar horen ook elementen 
bij als water, grond, vuur, lucht/ wind (het weer). Kinderen 
voelen zich sterk aangetrokken door het element water. 
Het water dat op het dak van het schoolgebouw valt kan 
afgekoppeld worden van het riool. Al het regenwater wordt 
dan zoveel mogelijk op het eigen terrein geïnfiltreerd. Zo 
kan ook een wadi ontstaan, een tijdelijk riviertje, op een 
schoolterrein. Dat biedt fascinerende mogelijkheden voor 
informeel leren: ‘koken’ en bakken met modder en  ingeni-
eurswerk als dammetjes en bruggen bouwen

Veranderende leefsituatie kinderen
Het lijkt nu misschien dat de nadruk op het informele leren 
ligt, waarbij kinderen bezig zijn met natuur en techniek, 
maar dat betekent ze niet aan het formele leren toekomen. 
Niets is minder waar. School blijft school, daar kun je nooit 
teveel leren. Maar het is wel belangrijk dat je als school oog 
hebt voor de veranderende leef- en belevingswereld van de 
kinderen en daar in het onderwijs rekening mee houdt. De 
in voorgaande beelden beschreven activiteiten van kinde-
ren – het speels omgaan met materialen en plekken en het 
meebeleven van serieus werk, zoals op een boerderij, staan 
zwaar onder druk. Waar kunnen kinderen nog hutten bou-
wen en in bomen klimmen? Wat weten stadskinderen nog 
van het werken en leven op een boerderij? 
Denk maar eens aan de leefsituatie van de kinderen in je 
groep. Kunnen zij in bomen klimmen, bloemen plukken, 
met water en modder spelen, hutten bouwen? Voor veel 
kinderen past dat niet meer zo, in onze strak georgani-
seerde samenleving.
Niet alleen de natuur, ook de kinderen moeten blijkbaar 
getemd worden. Er gaan echter steeds meer stemmen op, 
die erop wijzen dat daarmee zeer belangrijke ervaringen 
met de  natuur, met zichzelf en met andere mensen verlo-
ren gaan. Daardoor kan ook de ontwikkeling van verbon-
denheid met de natuur in gevaar komen, wat als een vorm 
van ‘ontworteling’ beschouwd kan worden.
De wereld van de kinderen verandert snel. Denk alleen 
maar aan de verstening van hun woonomgeving en aan 
de invloed van de media, met name de computer. Buiten-
spelen vindt veel en veel minder plaats en nog minder het 

‘als ik enige invloed zou hebben op de goede fee, waarvan 

men zegt dat deze toeziet op de ontwikkeling en vorming van 

alle kinderen, dan zou ik haar vragen om aan elk kind in de 

wereld een besef van verwondering te geven, zo sterk, dat 

het niet kapot te krijgen is en het hele leven in stand blijft, als 

een werkzaam tegengif tegen de verveling, teleurstellingen 

en ontgoocheling van latere jaren, tegen de steriele voorkeur 

voor kunstmatige dingen, tegen de vervreemding van de 

bronnen van onze kracht.’
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buitenspelen in het groen. Zij bekijken de omgeving steeds 
meer vanuit de auto, vastgesnoerd op de achterbank en 
worden dan ook wel de ‘achterbankgeneratie’ genoemd. 
Ik wil die veranderingen niet alleen negatief zien, kinderen 
van nu zijn bijvoorbeeld in veel opzichten wereldwijzer dan 
wij als kind waren. Ze weten vaak veel meer over dingen 
dan hun leraren en hun ouders. Maar het is wel een andere 
manier van wereldwijs zijn: meer indirect, minder beli-
chaamd, in een overkill aan informatie waardoor kinderen 
om daarin te overleven een oppervlakkiger waarnemings-
stijl ontwikkelen. Een tweedehands-wereld, die overigens 
net echt lijkt. En iets is pas ‘vet cool’ (of is die uitdrukking 
alweer achterhaald) als het opwindend en snel is. Daar 
weten makers van games handig op in te spelen.
Er zijn onderzoekers die de toename van concentratie-
problemen en hyperactiviteit mede hieraan wijten. En zij 
wijzen daarbij tevens op het gegeven dat kinderen met 
concentratieproblemen in een groene omgeving en bij die-
ren zich vaak goed kunnen concentreren. Uit wereldwijd 
verricht onderzoek blijkt dat natuurervaringen belangrijk 
zijn voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en voor 
hun welzijn. Dat wordt in ook in ons land zo gezien door de 
Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering. Het 
leidde tot een landelijk programma ‘Jeugd, natuur, voeding 
en gezondheid’, waaraan ook scholen kunnen meedoen.

Veranderende rol school
Scholen kunnen op verschillende manieren inspelen op die 
veranderde wereld van de kinderen. Een vruchtbare hou-
ding lijkt mij te zijn dat je kinderen op een kritische manier 
leert omgaan met nieuwe technologieën en informatie. 
Als je bijvoorbeeld zelf anderen via een zelf gemaakt pro-
gramma probeert te beïnvloeden krijg je door hoe ande-
ren dat bij jou doen. Die media-educatie moet samengaan 
met het laten opdoen van directe ervaringen met dingen: 
natuur en techniek, in een zo echt mogelijke context. Als 
aanvulling en correctie op dat informatiebombardement 
en het gevaar van vervreemding van de tastbare werkelijk-
heid.
Ik zie de rol van de school wat betreft de wereldoriëntatie 
steeds meer als hoofdkwartier en uitvalsbasis. Leren kan 
je op veel plekken doen, dat moet goed voorbereid wor-
den, met reflectie daarop en met verdieping, verbreding, 
inkadering, leren vragen stellen en op zoek te gaan naar 
antwoorden.
In dat verband past hetgeen mij overkwam bij het kopen 
van een boek over eigentijds onderwijs. Thuis gekomen 
bladerde ik het door en ontdekte een lege, niet bedrukte 
bladzijde. "Een drukfout", zo dacht ik en belde direct de 
boekhandel. Maar terwijl daar gekeken werd of de fout 
in alle boeken met deze titel voorkwam en ik ondertussen 
met de telefoon in de hand wat zat te lezen ontdekte ik 
mijn vergissing. Onderaan de voorgaande bladzijde stond 
deze opdracht: "Stel je eens voor dat morgen alle boeken 
en methodes uit de school verdwenen zouden zijn, zou je 
dan de tent moeten sluiten? Of zouden de kinderen en jij 
als leerkracht misschien vragen hebben die je tot uitgangs-
punt van je onderwijs zou kunnen maken? Zo ja, noteer 
dan op de volgende (lege) bladzijde eens een aantal van die 
vragen". Toen de mevrouw van de boekhandel meldde dat 

alle boekjes dezelfde lege 
bladzijde bevatten, kon ik 
haar vertellen waarom en 
maakte mijn excuses. En 
las voorts met rode oortjes 
verder in dit provocerende 
boek. Want ik was en ben 
er van overtuigd dat we de 
tent niet zouden hoeven 
te sluiten. Ik hoop niet dat 
morgen alle methodes ver-
dwenen zullen zijn. Maar 
wel dat die beweging naar 
buiten toe zal plaatsvinden, 
te beginnen in de buiten-
ruimte van de school, met 
het leren vragen stellen als 
belangrijk ingrediënt. 

‘Om een kind in staat te stellen zijn aangeboren besef van 

verwondering levend te houden heeft het de kameraad-

schap van tenminste één volwassene nodig, die met hem de 

vreugde, de opwinding en het mysterie van de wereld waarin 

wij leven kan delen en opnieuw kan ontdekken.

Voor meer informatie: www.springzaad.nl

Fotografie: Stichting Oase, Jeroen Onck en Sigrun Lobst

Teksten in kaders: Uit: Rachel Carson, The Sense of Wonder, Harper Collins, New York, 1984, vertaling Kees Both

N
a

t
u

u
r

-
 

e
N

 
m

i
l

e
u

e
d

u
c

a
t

i
e



� MENSENKINDEREN 109
november 2007

Herkenning
Eropuit trekken met de stamgroep om te voelen wat natuur 
is, gebeurt - zo denk ik te weten - veel te weinig. Wat kin-
deren tegenwoordig leren over de natuur komt uit boeken, 
van het internet of van de televisie. Vooral voor de kinderen 
in de steden die niet of nauwelijks nog met natuur in aan-
raking komen, is dit een gemiste kans.
In de gymnastiekles spelen de kinderen op zijn tijd een par-
tijtje trefbal en leren zo en passant de regels van het spel, 
maar voor de biologieles lijkt die praktijkervaring in uw 
groep niet zo vanzelfsprekend. U hebt het al druk genoeg, 
dus waarom zal u zich lastige uitstapjes naar de natuur op 
de hals halen? Buiten is het toch al moeilijk om de kinderen 
onder controle te houden en bovendien heeft u de kennis 
niet paraat als er vragen gesteld worden. Herkent u zich of 
past uw situatie beter bij het volgende beeld?

De jenaplanschool Fridtjof Nansen in Rotterdam Omoord 
wil de vervreemding van de kinderen van de natuur tegen-
gaan en heeft met subsidie van de gemeente Rotterdam 
vorig schooljaar een schoolnatuurtuin aangelegd naast de 
school. 
De tuin wordt gebruikt als groenten- en kruidentuin, maar 
er is ook een doolhof, een speelbosje en een (wilde) plan-
tentuin. Kinderen van alle groepen, zaaien, wieden onkruid 
en oogsten tenslotte trots de groenten en vruchten van de 
tuin. 
In het bosje en het doolhof spelen de kinderen buiten 
en ervaren dat natuur leuk en spannend is om in 
te spelen. Ze raken vertrouwd met 
natuur en worden gestimuleerd om 
zelf te ontdekken wat de natuur 
allemaal aan bijzonderheden heeft.
De groepsleiders van de Fridtjof Nansen-
school wilden meer en zochten contact met de 
Stichting Ecokids Nederland voor een natuureducatief 
programma, waarbij het gaat om natuur beleven en 
ervaren. Natuur beleef je pas echt als je er middenin 
staat. Daarom zijn de biologielessen uit het boek 
vervangen door praktijklessen in de directe 
omgeving van de school.

Verwondering
De lessen zijn niet in eerste 
instantie gericht op het leren door 
het vergaren van kennis, maar op 
het beleven van natuur. Natuur 

moet je zien, ervaren en voelen. Door met hun zintuigen 
de natuur te ervaren wordt bij kinderen verbazing en ver-
wondering gewekt. Vervolgens gaan ze zelf op zoek naar 
meer kennis, door onderzoek te doen, vragen te stellen en 
boeken te raadplegen. De logische stap die daarop volgt is 
dat ze ook respect gaan ontwikkelen voor alles wat leeft.
Kinderen van de groepen vijf, zes en zeven van de school 
volgen het programma, dat wordt uitgevoerd in de directe 
omgeving van de school in de eigen woonwijk.
De eerste les begint steevast met oefeningen om bewust 
de zintuigen te gebruiken. Geblinddoekt voelen de kinde-
ren bladeren van planten en struiken; zijn ze zacht, ruw, 
glad, stekelig, smal, breed of bobbelig?
Door één minuut stil te zijn en aandachtig te luisteren ont-
dekken de kinderen hoeveel (natuurlijke) geluiden je kunt 
horen.
Als je stil staat en goed om je heen kijkt, zie je wel tien 
verschillende kleuren in de natuur.
Door blaadjes van planten en bloemen fijn te wrijven ruik 
je hun specifieke geur, je kunt ze allemaal bij elkaar doen in 
een potje en dan heb je een natuurparfum.
Blaadjes van de brandnetel smaken naar komkommer, paar-
denbloembladeren smaken bitter en rozenbottels heerlijk 
zoet.
Teruglopend naar school wordt er honderduit gevraagd 
over natuurverschijnselen die op de heenweg onopgemerkt 
bleven en wijzen de kinderen elkaar op wat ze zien. 
Een volgende les heeft wilde planten als onderwerp. Het 
verschil tussen cultuurplanten en onkruid wordt geleerd 
aan de hand van de groeiplaatsen. Vol verbazing wordt 
ontdekt hoeveel planten er in het wild bloeien en hoe ver-

schillend ze zijn in bloeiwijze. Dat je planten kunt herken-
nen aan de bloem, maar ook aan het blad. Dit laatste is 
vooral handig als in de schoolmoestuin het onkruid verwij-
derd moet worden. 

Dit praktische leren, heeft ook een affectief aspect, wat 
vóel je bij wat je doet? Hierdoor wordt de relatie 

tussen hoofd, hart en handen geactiveerd. Han-
delen, voelen en denken liggen dicht bij elkaar 
en versterken elkaar.

Programma
Het programma bestaat uit tien buitenles-

sen en als het weer het niet toelaat wordt 
er binnen een activiteit gedaan. Om de 
natuur te ervaren is het niet noodzake-
lijk om een natuurterrein te bezoeken. 

Ton van Rossum

KINDEREN MOEtEN 
NaaR buItEN!
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Zelfs in de stad is veel te zien en te ontdekken, in de bosjes 
rond de school en tussen de stoeptegels. Je hoeft maar een 
schop in de grond te steken, een paar stenen op te lichten 
en er komt van alles boven. In het voorjaar is er ook veel 
te ontdekken langs en in de sloot. Werkbladen en zoek-
kaarten worden gebruikt om onderzoekjes te doen en de 
vragen die er leven te beantwoorden.
Aan het eind van het programma worden de werkbladen, 
werkstukjes en andere resultaten aan ouders en belang-
stellenden gepresenteerd.

Betrokkenheid
Verwondering over en respect voor de natuur leidt tot 
verbondenheid en betrokkenheid. Eenmaal nieuwsgierig 
geworden naar alles wat leeft en bloeit, neemt de interesse 
en betrokkenheid alleen maar toe. Dan voelen kinderen 

ook de verbondenheid en eenheid met de natuur. Ontdek-
ken de samenhang in de natuur, het milieu en de span-
ning die er is tussen natuurontwikkeling en economische 
ontwikkeling. Maar ook dat ze zelf een bijdrage kunnen 
leveren aan natuurbehoud en -ontwikkeling door afval niet 
te laten slingeren bijvoorbeeld en dieren niet te plagen of 
pijn te doen.
De aanvankelijke onbekendheid, onverschilligheid, angst 
en desinteresse zijn door eigen ervaringen veranderd in 
betrokkenheid en liefde voor de natuur. Dan kan het voor-
komen dat een kind een soortgelijke ervaring heeft als in 
het gedicht van Johanna Kruit dat ik eens op een school 
ingelijst zag.

Ton van Rossum is consulent van Stichting Ecokids Nederland  

(www.ecokids.nl)  

Na schooltijd

Ik doe mijn ogen op een kiertje dicht
De wolken zeilen hoog voorbij, ik lig

languit. Gras kriebelt mijn gezicht

Ik denk aan dingen die ik nog niet weet
Hoe bloemen bloeien, hoe een vogel leeft

en waarom water van de zee beweegt

Er komt een vlinder even zitten op een bloem
Ik plaag hem met het puntje van mijn schoen
en sta weer op: ik moet nog huiswerk doen 

NME-tijdschriften voor kinderen
WaKOu

Maandelijks tijdschrift (36 pagina’s) voor kinderen van 3 tot 7 jaar. In het tijdschrift staan 

verhalen en reportages over dieren en de natuur, met foto’s en tekeningen. Het bevat korte 

teksten voor beginnende lezers.

WaPItI

Maandelijks tijdschrift (48 pagina’s) voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar die zich  

interesseren voor alles wat met natuur, milieu en wetenschap te maken heeft. Het bevat 

stripverhalen, educatieve activiteiten zoals proefjes en testen, en informatie over diverse 

onderwerpen voor het werken met projecten.

NatuuR aaN DE baSIS

tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en gericht is op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

Het  bevat informatie over actuele thema’s en onderwerpen uit de natuur, milieu en techniek. De 

artikelen sluiten aan bij de seizoenen en hebben doebladen voor verschillende leeftijden. bevat 

ook recensies, internettips, puzzels en verhalen. 

Wat zullen we lezen?Wat zullen we lezen?
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De levende school 
In het kader van het Noorse project ‘De Levende School’ 
brachten kinderen van acht scholen, verspreid over heel 
Noorwegen, in de periode van 1995 tot 2000 een dag 
per week door op een nabijgelegen biologische boerderij. 
Zoveel als mogelijk was hielpen de kinderen mee bij alle 
voorkomende werkzaamheden. De praktische ervaringen 
op de boerderij vormden een integraal onderdeel van het 
leren op school. Inmiddels heeft het project een vervolg 
gekregen in het project ‘Gården som pedagogisk resurs’  
(‘De boerderij als pedagogische hulpbron’). 
De bij dit Noorse project horende DVD gebruik ik regelma-
tig als illustratie van de uitgangspunten voor wereldoriënta-
tie vanuit het jenaplanconcept. Zowel boeren als kinderen 
vertellen over hun ervaringen. 
De Zweedse landschapsarchitect 
en filosoof Lars Krantz plaatst 
met zijn commentaar het ini-
tiatief om tot een Levende 
School te komen in een bre-
der perspectief. In feite gaat het 
hierbij volgens hem niet zozeer 
om te leren hoe je koeien moet 
melken of zaadjes moet plan-
ten, maar om het beleven, om 
‘att odla relationer’, het kweken van re-
laties: tussen kind en natuur, tussen kind 
en boer, tussen groepsleider en boer, tus-
sen boer en omgeving en tussen mens en de wijde om-
geving. Het is precies wat we met wereldorientatie willen 
bereiken.

Geschiedenis
De Nederlandse Boerderijschool is in 2006 als pilot van start 
gegaan op een basisschool in Zutphen en heeft een ver-
volg gekregen op meerdere scholen in de Achterhoek. De 
opzet is vergelijkbaar met het Noorse project. Gedurende 
een jaar gaat een bovenbouwgroep één dagdeel per week 
naar een boerderij om daar deel te nemen aan alle voorko-
mende werkzaamheden. De boerderijen liggen tussen de 
drie en tien kilometer van school. De kinderen gaan er op 

de fiets naar toe. De ervaringen van kinderen, groepslei-
ders, ouders en boeren zijn erg positief. Op een boerderij 
leren de kinderen op een andere manier en ze leren ook 
andere dingen dan wat in een schoolgebouw mogelijk is.
Door langere tijd bij een boerderij betrokken te zijn ervaren 
kinderen aan den lijve wat er op een boerderij gebeurt. 
Doordat de kinderen steeds terugkomen, ontstaat er 
nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen door de seizoe-
nen heen. Op de boerderij verdiepen kinderen zich op een 
heel praktische en concrete manier in veel thema’s. De ver-
schillende leerdomeinen komen hier op een geïntegreerde 
wijze aan bod. Naast de geplande werkzaamheden gebeurt 
er op een boerderij ook veel spontaan. Omgaan met  
koeien vraagt om duidelijkheid,               verheffen van de stem 

en ook met angst 
leren omgaan. Een stil-

lere jongen had aanvan-
kelijk moeite om de koeien 

te bewegen om de 
stal te verlaten.  
Onder aan
moediging
 van de 

boer

lukte het hem om luid en 
duidelijk de koeien aan te spreken, waarna ze in 
beweging kwamen. In het werken met planten en 
dieren kunnen kinderen ervaren dat zij deel uitmaken van 
de natuur. Ze leren er ook voor te zorgen. 

Visie
Doel van het project is het realiseren van levend leren gedu-
rende ongeveer 25 dagdelen: over het ‘echte’ leven en in 
het ‘echte’ leven voor kinderen van de basisschool.
Op de boerderij is het 
concrete werk het 
vertrekpunt. Kinderen 

Jaap Meijer

Spinazie planten vond ik stom.  

Ze waren zo priegelig en de  

worteltjes knapten de hele tijd af.

‘We weten dat de school eerder zou 
moeten lijken op een jungle, een boerderij, 
een laboratorium, een labyrint dan op 

een kantoorgebouw en toch lijken alle scholen op het laatste’, zo schreef Guus Kuyer in 1980 in zijn boek ‘Het 
geminachte kind’. In dit artikel wordt beschreven hoe een boerderij een school kan worden. 

DE bOERDERIJScHOOL
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doen wat de boer(in) ook doet. Ze komen in contact met 
de natuur door verzorgende relaties met aarde, planten en 
dieren te ontwikkelen en leren de werkelijkheid van bin-

nenuit te begrijpen. Erva-
ringen in de natuur, met 
planten en dieren, tijdens 
de jeugdjaren leggen een 
basis voor de omgang 
met de natuur en met je 
eigen natuur in het latere 
leven. De boerderijschool 
draagt bij aan de ontwik-
keling tot een natuurbe-
trokken bestaan.
Een boerderij biedt een 

rijke en krachtige leeromgeving voor opgroeiende kinde-
ren. Een leeromgeving waar de kinderen naar hartenlust 
kunnen kijken, voelen, beleven, proeven, ruiken en horen. 
Doordat kinderen zich fysiek inspannen, ervaren ze hun 
eigen lichaam en kunnen ze zich ook motorisch ontwik-
kelen. De natuur en de landbouw bieden een rijkdom aan 
belevenissen. Als de kinderen weer op school terugkomen 
wordt er terug gekeken op die ervaringen, bijvoorbeeld 
met behulp van een logboek.

Jenaplan en de Boerderijschool
De Boerderijschool past als voorbeeld van functioneel en 
levensecht leren goed bij het jenaplanconcept en de leererva-
ringen, zoals deze beschreven staan in de NJPV/SLO mappen 
voor wereldoriëntatie. Het oefenen van vaardigheden voor 
het ontdekkend en onderzoekend leren krijgt hierin alle kans.

Voortgang
De Boerderijschool bevindt zich 
nog in een ontwikkelfase. Dat 
betekent dat er in 2007 vier groe-
pen ervaring opdoen met het 
werken en leren op de boerderij 
en vier boeren met het begelei-
den van kinderen op hun boer-
derij. In 2008 zullen de opgedane 
ervaringen worden ingebracht 
in nieuwe scholen. Er is subsidie 
voor het project, onder andere van de Provincie Gelderland. 
De scholen die meedoen worden begeleid bij het opzetten 
van de boerderijschool binnen hun school. In het project 
wordt toegewerkt naar een verankering van de boerderij-
school in het onderwijs, waarbij scholen met verschillende 
onderwijsconcepten worden betrokken.

Jaap Meijer is directeur van de Nederlandse  

Jenaplan Vereniging

Fotografie: Felix Meijer

Gebruikte bronnen 

Artikel “De boerderijschool”, E. Schreurs en  

C. Verheij

‘Leren op de Boerderijschool; een inventarisatie’,  

P. Timmerman (Hogeschool Arnhem-Nijmegen)

Voor meer informatie

Informatie over de Levende School Noorwegen en 

bestellen DVD Noorwegen à € 15,- (20 minuten):  

C. Verheij (polarstar@planet.nl)

Website Noorwegen (Living Learning): 

http://livinglearning.org/InEnglish.htm

Website van Christelijke Basisschool Het Hoge te 

Vorden:  

www.hethoge.nl, zie: groep7 / boerderijproject

Je moest de uien in rijen zetten. 

Er moesten precies drie vingers 

tussen kunnen. 

De uien waren makkelijker dan 

de spinazieplantjes, omdat je die  

alleen maar in de grond hoefde 

te drukken.

Geef Mensenkinderen cadeau, zodat iedereen hem direct 
bij verschijning kan lezen in plaats van maanden later. Wan-
neer u meer dan vijf abonnementen op Mensenkinderen  

neemt, krijgt u € 3,00 korting per abonnement, als u de tijdschriften op één adres laat bezorgen.  Meer informatie en 
aanmeldingen bij het jenaplanbureau, info@jenaplan.nl

In het kader van Natuur- en milieueducatie willen we u wijzen op een prachtige agenda voor 2008, Veldagenda, voor de 
actieve natuurwaarnemer. Een week per pagina en vol prachtige natuurfoto’s en toelichting. (KNNV Uitgeverij, € 12,95 
ISBN 9789050112482)

Met de decembermaand in aantocht willen we u twee 
cadeausuggesties geven:

 aan 't hart
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Ik heb eerst deeg 

gekneed. Dat was nog 

best moeilijk. Na de 

pauze hebben we de 

broden in de veldoven 

gelegd, die we vorige 

week gemaakt hebben.
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“Ooit begon ik als stamgroepsleider van een bovenbouw-
stamgroep in Amsterdam-Noord. Ik werd geïnspireerd door 
Ben Keijl en de liefde voor plant en dier sloeg helemaal over. 
Ben is echt een voorbeeld geweest. Het lokaal veranderde 
al snel in een ruimte met heel veel planten en dieren: ham-
ster, gerbil cavia, vissen en een zindelijk konijn dat losliep 
in het lokaal. De communicatie van konijnen gaat via het 
stampen en dat kwam door de houten vloeren mooi tot 
zijn recht. Het konijn kreeg antwoord uit het andere lokaal 
waar ondertussen ook een konijn deel uitmaakte van de 
stamgroep. Een mooier leermoment voor kinderen kun je 
niet bedenken. Kinderen verzorgden de kooien en gaven 
de dieren te eten. 
Na een verhuizing naar Grootebroek werd deze liefde voor 
plant en dier meegenomen. Dertig jaar geleden begonnen 
met een cavia, hamster, konijn in de stamgroep en terraria 
en volière in de aula werden de dieren onder invloed van 
allergiediscussies verhuisd naar buiten, waar een en ander 
in de loop der jaren werd uitgebreid. 

De dieren worden door de kinderen met of zonder bege-
leiding verzorgd. Een en ander gebeurt op vrijwillige basis, 
wel in een vast schema tijdens de reguliere schooltijden 
of in het speelkwartier. In de weekenden en vakanties 
gebeurt het normaal gesproken door een vrijwillige ouder 
al of niet met behulp van kinderen of een zeer betrokken 
stamgroepleider. 

Meerwaarde
Onder schooltijd maakte ik gebruik van de kinderboerderij 
om kinderen die er even genoeg van hebben een taak bij 
de dieren te geven. Dit gaf hen rust, maar ook de stam-
groepsleider. Even de druk van de ketel.
Opvallend is dat met name kwetsbare kinderen zich enorm 
aangetrokken voelen tot het verzorgen van dieren. Kinde-
ren die wat buiten de groep staan vinden vriendschap bij 
de dieren en hoeven niet verloren buiten te lopen. Kinde-
ren met emotionele problemen trekken van nature naar de 
dieren en je ziet hele andere kanten van het kind.

Ton Boersma en Sylvia Schipper

Doron, Sascha en Inge, 3 kinderen uit de bovenbouw komen enthousiast met de dieren ingepakt in een handdoek het 
kantoor binnen. Direct blijkt hoe vertrouwd ze zijn met deze reptielen. De baardagamen worden voorgesteld: Raichu, 
Mutkip en Pikachu. De namen zijn door de meiden gege-
ven en stammen uit de Pokemon wereld.

“We verzorgen ze elke ochtend: vertroetelen ze, pakken 
ze vast en maken de beesten schoon. Met de waterspuit.” 
Ze vertellen dit alsof het de gewoonste zaak van wereld 
is. “We komen er speciaal vroeg voor naar school. Soms 
mogen de baardagamen op het podium rond rennen. 
Ze hebben behoefte aan be-wegingsvrijheid,” weten de 
meiden te vertellen.

Een of twee keer per week mogen de dames poep schep-
pen. Dat is het werk wat ze het minst aanspreekt, maar 
och ... het hoort erbij.

Een kleine kinderboerderij bij de 
school verlevendigt het onderwijs 
van jenaplanschool De Hussel 

in Grootebroek. Ontstaan vanuit een hobby van een van de stamgroepsleiders is het een en ander uitgegroeid 
tot een waardige attractie in de wijk. Sylvia Schipper ging op bezoek en in gesprek met de schoolleider, Ton 
Boersma, en kinderen van de school.

bEEStENbOEL OP DE HuSSEL
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Hyperactieve kinderen worden rustig door bij de dieren 
te zijn en met ze om te gaan. De kinderen verzorgen ze 
met veel liefde en je kunt zo’n kind een oprecht compli-
ment geven. Tijdens andere omstandigheden ontvangen 
ze nogal eens negatieve aandacht en dan is zo’n pluim op 
je hoed extra welkom.
Kinderen met cognitieve beperkingen worden betrokken 
bij de verzorging en ervaren dat ze ook wel wat kunnen. 
Voor wie is dat niet belangrijk?
Een goed gebruik van de kinderboerderij kan met name 
een grote rol spelen bij de opvoedkundige doelstellingen 
van de school. Hoe verzorg je dieren, wat is nodig, hoe ga 

je met ze om, wat vinden ze prettig en wat juist niet, wat 
gebeurt er tussen de dieren onderling? Het geeft gelegen-
heid om het echt te observeren en te ondervinden. Het is 
de echte wereld; kinderen kunnen het zien, ervaren, voelen 
en beleven. Kinderen mogen met ze spelen, sommigen kij-
ken alleen maar. 
Kinderen houden van nature van dieren. De betrokken-
heid van kinderen is enorm groot. Drie middagen wordt er 
samen met ouders het eten klaargemaakt, zelf doe ik met 
de kinderen het ook nog een middag. 
Er zijn ouders die speciaal voor de school kiezen vanwege 
de aanwezigheid van de dieren.
De boerderij trekt niet alleen belangstelling van de eigen 
kinderen en de eigen ouders van de school. Ook de kin-
deren van het kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse 
opvang zijn er regelmatig te vinden. Daarnaast is er een 
nauwe samenwerking met de Praktijkschool, die hier 
graag leerlingen een stuk dierenverzorgings-stage wil laten 
opdoen met de kinderen van De Hussel. Er lopen regelma-
tig stagiaires rond van de Agrarische school. 

Tot slot heeft het ook nog een productieve waarde: eieren 
van de kippen worden gebruikt bij bak- en kookactiviteiten.

De andere kant
Er zitten natuurlijk niet alleen leuke kanten aan het hebben 
en houden van dieren in en rond de school. Vogelgriep, 
varkenspest, mond- en klauwzeer, blauwtong  vragen om 
aanpassingen in en om het dierenverblijf. De dierenarts en 
veearts  worden  bij twijfel gewaarschuwd. 
Kinderen gaan zelf met zieke dieren of met dieren waarvan 
de snavel geknipt moet worden naar de dierenarts. En ook 
dit zijn prachtige pedagogische situaties.
Er zijn ook problemen met de buurt geweest. Ze hadden 
last van het loslopend stel. De meerderheid vindt het prach-
tig, maar een kleine groep heeft zijn beklag gedaan bij de 
gemeente. Daarvoor zijn de nodige aanpassingen gedaan.
Het schreeuwen van de “Grootebroek-pauw” werd beant-
woord door de pauw in Lutjebroek. Je kunt het als last 
ervaren, je kunt het ook als interessant verschijnsel zien.

Ine verzorgt Pikachu en de ander twee hebben daar 
duidelijk bewondering voor. Pikachu is nogal een 
hyperactief beest en niet iedereen kan met hem 
overweg, maar Ine heeft blijkbaar de gave wel. Inge : 
“Deze is nogal eigenwijs. Dan zet hij z’n baard op, hij 
maakt een slisgeluid, wordt dan helemaal zwart. Dat 
is een teken dat hij boos is. Sommige kinderen vinden 
hem eng. Het beest voelt aan als je angst hebt en 
hij kiest zijn eigen baasje.” Ine weet hem altijd weer 
rustig te krijgen.
Ze kijken er met veel respect en liefde naar. Ze zijn 
zichtbaar erg betrokken bij de dieren en weten er 
veel over te vertellen: wat ze eten, dat ze vervellen 
en ze in het wild hun eigen vel opeten, dat ze in het 
wild in de woestijn leven en hier dus constant warmte 
nodig hebben. Vandaar de handdoek en de lamp in 
hun kooi. “We vinden ze grappig, zeker als de beesten 
veranderen in een standbeeld.” Ze genieten van het 
verzorgen en het werkt motiverend voor hun overige 
taken omdat ze het laatste halfuurtje naar hun 
”knuffels” mogen.

“We zijn zo zijn zo aan de beesten gehecht dat 
we ze willen blijven verzorgen, ook als we van 
school zijn.” Ine, Sascha en Doron voelen duidelijk 
verantwoordelijkheid. “Het is zeker voor Pikachu niet 
goed als hij weer aan een ander baasje moet wennen. 
Dat kost echt wel even tijd. We blijven het graag zelf 
doen.”

Esmeralde en Dana – eveneens uit de bovenbouw 
-  zijn samen met anja, de schoonmaakster, elke 
maandagmiddag een uur te vinden in de volière. 
Daar verzorgen zij de diamantduifjes, parkieten en 
fazanten. Het hooi moet regelmatig ververst worden, 
er moet gevoerd worden. Het hooi is nodig voor de 
dieren bij regen, ze willen dan kunnen  schuilen. In de 
winter eten ze het ook op. al snel blijkt dat ze ook de 
konijnen, de kippen, geiten en zwijnen verzorgen. Er 
werd in de stamgroep geloot wie het mocht doen en 
zij waren de gelukkige.
Ze vinden het geweldig: je kunt lekker dichtbij de 
dieren komen, ze aaien en verzorgen.
De geit is in achting gestegen. “Zij is heel slim”, vertelt 
Esmeralde, “hij maakt met de horens de deur open. 
Eén is er ziek en kan niet meer geopereerd worden, 
omdat hij te oud is.” aan de stem van de meisjes hoor 
je duidelijk dat ze meeleven. 
“Stront scheppen vinden we niet leuk”, ze trekken 
hun neus op. Dana: “De kippen en de haan rennen 
achter me aan en ik ben dan wel eens bang dat ik val.”
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Beestenboel
De kinderboerderij van De Hussel heeft een vrij uitgebreid 
dierenarsenaal: 2 hangbuik zwijnen, 5 dwerggeiten, een 
aantal kippen, konijnen, 3 pauwen, ganzen, duiven, een 
volière met tropische vogels, een volière met parkietach-
tigen. Uiteraard jongt dit soms aardig aan, maar door 
uitwisseling met kinderboerderijen in de omgeving en de 
dierenopvang wordt voorkomen dat er inteelt ontstaat. 
In de school en in een aantal lokalen hebben baardaga-
men, gekko’s, kameleon, schildpadden, vissen een plaats 
gekregen. Bijna alle dieren zijn krijgertjes. Mensen die ze 
niet meer willen hebben of gevonden en via de dierenop-
vang bij ons gebracht.
De onkosten worden betaald uit ons oud papierfonds. 
Groot onderhoud wordt bekostigd uit acties of sponsoring. 
De onkosten voor het voer worden laag gehouden. Bij de 
bakker wordt wekelijks het overgebleven brood opgehaald 
en bij de supermarkt vlakbij de school, halen de kinderen 
dagelijks een groene container met overgebleven groenten 
en fruit op. 
De kinderboerderij geeft veel extra mogelijkheden voor de 
pedagogische en didactische doelen van het onderwijs. 
Wel moet je dit als stamgroepleider zien en willen gebrui-
ken. Het vraagt veel, maar het geeft ook weer heel veel 
terug met name voor die kinderen die daar juist erg veel 
behoefte aan hebben.
Ik kan er uren bezig zijn zonder het als last te ervaren. Mijn 
passie werkt al min of meer aanstekelijk op andere groeps-
leiders.’ aldus Ton Boersma.

Sylvia Schipper is redactielid van Mensenkinderen en directeur van de 

Jozefschool in Blokker

Illustratie uit de schoolkrant van De Hussel

Favoriet zijn de konijnen. “Ze zijn erg lief en lekker 
zacht. Ze eten zelfs uit je hand.”
“tijdens het werkuur ging ik heel rustig schrijven”, 
vertelt Esmeralda, “zodat de tijd lekker snel gaat.” Ze 
vindt het zo leuk om naar de dieren te gaan, dit maakt 
school echt leuker. Ze kunnen blijven vertellen: de 
dieren kennen ons al een beetje, ze komen heel dicht 
bij ons staan. En ook al regent het ... de meisjes doen 
gewoon hun taak. 
Plotseling herinneren ze zich nog een gebeurtenis van 
gisteren. “Een duif was boos en zat maar op één jong 
om het warm te houden. Eén lag ver weg, helemaal 
alleen en het leek net of hij al dood was. We hebben 
het bij de moeder gelegd.”
Ze vertellen over de geit die als kleinste 
buitengesloten en weg gestoten wordt.  “Wij vinden 
hem juist de liefste”. Ze nemen het echt voor hem op.
tot slot komen ook nog andere gevoelens aan bod: 
worden dieren ook verliefd? “Jazeker, anders krijgen 
ze ook geen kleintjes,” weet Dana overtuigend te 
brengen. 
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‘Think globally, act locally’ zag ik ooit eens staan op een 
muur in een Tibetaans vluchtelingenkamp. En omdat dit 
ook geldt voor milieuproblemen, is ook hier klein beginnen 
de goede start. Lange adem en visie zijn daarbij belangrijk. 
We willen graag dat kinderen elke dag in aanraking komen 
met allerlei milieumaatregelen. Dat is volgens ons dé manier 
om een milieubewuste houding te krijgen. Zes jaar geleden 
zijn we gestart met een ‘milieuzorgplan’. Elk jaar rond de 
herfstvakantie komt één milieuaspect centraal te staan. 
Gedurende een week wordt hier met de hele school aan 
gewerkt. Van belang is dat het past in de uitgangspunten 
van ons milieuzorgplan:
• kinderen ervaren dat ze zelf dingen kunnen doen en zien 

concrete resultaten
• zoveel en zo vaak mogelijk milieuvriendelijk handelen
• er is tijd nodig om een verandering in gedrag en houding 

te bewerkstelligen
• alle betrokkenen op school doen mee
• in de bovenbouw wordt het accent meer verlegd naar 

educatie.
• er wordt gewerkt in een cyclus van vier jaar. Elk jaar staat 

één milieuaspect centraal. Daar koppelen we een nieuwe 
(kleine of grote) structurele maatregel aan. De milieuas-
pecten zijn: water, energie, afval en een natuur/milieu-
project dat gedurende een periode in een groep actueel 
blijft

• de te nemen maatregelen kosten groepsleiders weinig tot 
geen extra tijd

Aan de slag
In de loop van de tijd hebben we een aardig scala aan 
milieumaatregelen genomen.
• Er zijn vier rolcontainers voor oud papier waar de hele 
buurt gebruik van kan maken. In de groepen staan papier-
bakken die door de kinderen worden geleegd. De groeps-
leiders voeren een piepkleine administratie en ze hoeven 
alleen de containers door de kinderen buiten het plein te 
laten zetten. Overigens levert 
dit aardig wat geld op. De prijs 
van oud papier is nu vijf cent per 
kilo. In een jaar halen we onge-
veer € 700,- op! Ik ken  een 
school die geen ouderbijdrage 
vraagt omdat het oud papier al 
genoeg opbrengt….
• Elke week is er een groepje, 

dat het blok rond de school 

omloopt, gewapend met afvalknijpers, handschoenen, 
vuilniszakken en oranje hesjes van de gemeente. Alle 
kinderen vanaf groep 3 komen aan de beurt. Het zwerf-
vuil wordt zo opgeruimd. In de school staat een aantal 
‘Nederland Schoon’ vuilnisbakken. 

• Alle groepen verzamelen batterijen. Twee keer per jaar 
tellen de kinderen welke groep de meeste heeft. De hele 
gang ligt dan vol met batterijen in groepjes van tien en 
honderd. Dit stimuleert de kinderen enorm. De batte-
rijen worden opgehaald door de stichting Stibat. Van de 
opbrengst wordt allerlei speelmateriaal besteld. 

• Onze kleine achtertuin is voor een 
deel door de kinderen van groep 
3/4 ingericht als vogel- en vlin-
dervriendelijke tuin. Kinderen 
observeren daar bijvoor-
beeld de koolmees die elk 
jaar een nest heeft. Kleine 
groepjes gaan regelmatig 
(met een ouder) obser-
veren, onderzoeken en  
de tuin bijhouden. Door 
de kleinschaligheid is het 
werk gering. Met deze tuin hebben we een prijs gewon-
nen bij ‘De groenste school van Nederland’. Dit jaar wer-
ken we aan een natuur-/milieuproject: groepen kunnen 
werken aan een actie van Greenpeace, het planten van 
een appelboom sponsoren of een stukje groen in de wijk 
adopteren.

• Een aantal kinderen loopt als ‘energiewacht’ (geen idee 
waar deze naam vandaan komt, maar hij is inmiddels wel 
ingeburgerd) elke week een paar keer door de school. Ze 
zijn herkenbaar aan petjes van een energiemaatschappij. 
Ze controleren lichten en apparaten die onnodig aanstaan 
en zijn trots als ze terug komen met de mededeling dat ze 
in een aantal lokalen lichten hebben uitgedaan Ze bren-
gen ook het energieverbruik in beeld. 

• Bij alle fonteintjes hangen door 
de kinderen ontworpen stickers 
die aanzetten tot zuinig omgaan 
met water.

• Het verzamelen van inkt-
cartridges gebeurt op een op-
vallende plek in de school.

• Elke groep heeft (plastic) bekers 
zodat we geen wegwerpbekers 
hoeven te gebruiken.
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Structurele 
en praktische 
milieuzorg 

Jacques van Krugten 

Op jenaplanschool De Brug in Utrecht 
wordt er structureel aandacht besteed 
aan milieuzorg. Door kleine maatregelen, 
die elke dag zichtbaar zijn, wordt geleerd 
verantwoordelijkheid te dragen voor de 
eigen omgeving. 



�� MENSENKINDEREN 109
november 2007

Het milieuzorgplan en de basisprincipes
Met onze manier van werken vullen we ook een tweetal 
jenaplanbasisprincipes in.
1.  Mensen moeten werken aan een samenleving die res-
pectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert. 
2. Mensen moeten werken aan een samenleving die de 
natuurlijke en culturele hulpbronnen met verantwoordelijk-
heid voor toekomstige generaties gebruikt.
Door kinderen regelmatig actief te laten zijn met onder-
werpen als afvalscheiding, het verzamelen en beheren van 
batterijen en plezier te laten beleven aan en met de natuur, 
denken we een zinvolle invulling aan beide principes te 
geven.
Voor de inhoudelijke invulling wordt er gebruikgemaakt 
van doelstellingen op het gebied van natuur en milieu. 
Deze zijn omschreven in een vijftal doelstellingen:
• Kinderen verwerven kennis van en inzicht in de betekenis-

sen van natuur en milieu voor de mens (gebruik, gezond-
heid, intrinsieke waarde).

• Kinderen verwerven kennis en inzicht in de invloed van 
de mens op natuur en milieu (toevoeging, onttrekking, 
verandering).

• Kinderen verwerven kennis van en inzicht in enkele milieu-
problemen (aard, oorzaak, achtergronden, belangente-
genstellingen).

• Kinderen verwerven kennis van en inzicht in enkele oplos-
singen van milieuproblemen (gevolgen voor hier en elders, 
nu en later).

• Kinderen verwerven vaardigheden en attituden die hen in 
staat stellen een bijdrage te leveren aan een zorgvuldige 
omgang met natuur en milieu (onderzoek, besluitvor-
ming, gedrag, betrokkenheid, waardevorming). 

Bij elk van deze doelstellingen zijn er voor alle bouwen 
leerervaringen. Deze zijn verder onderverdeeld per milieu-
aspect.

Bewustwording
Al met al hebben we een pakket maatregelen en projecten 
waar we trots op zijn. We hebben het gevoel dat kinde-
ren zich bewust worden van hun inbreng op het gebied 
van milieuzorg. We zien kinderen ook al zelf verantwoor-
delijkheid nemen voor hun gedrag. Kinderen die zich min-
der betrokken tonen, komen geleidelijk aan over de brug, 
omdat oog hebben voor milieuzorg een vanzelfsprekend-
heid wordt.

Natuurlijk hebben we nog wensen. Zoals overal spaarlam-
pen, aparte afvalbakken voor organisch afval voor onze 
compostton, waterzuinige stortbakken in de toiletten, het 
inrichten van het plein met boomstammen als zitplaats en 
vlechtwerken van wilgentakken. Daar gaan we ook aan 
werken. En uiteraard hopen we dat meer scholen deze 
eenvoudig in te voeren maatregelen ook gaan uitvoeren!

Jacques van Krugten is redactielid van Mensenkinderen en  

groepsleider van jenaplanschool De Brug in Utrecht.
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Op donderdag 6 september was ik bij de presentatie van 
dit boek met de intrigerende titel Het laatste kind in het 
bos door Richard Louv. Niet alleen een inspirerend schrijver 
maar ook een buitengewoon vaardig, bevlogen en geani-
meerd spreker. Na de presentatie ben ik het boek nieuws-
gierig gaan lezen en wil ik vervolgens dit boek van harte 
aanbevelen aan allerlei potentiële lezers. Niet in de laat-
ste plaats aan iedereen die met het jenaplanonderwijs van 
doen heeft. Voor lezers die:

• Van wereldoriëntatie het hart van (Jenaplan)onderwijs wil-
len maken.

• Willen begrijpen waarom kinderen de natuur met al hun 
zintuigen moeten ervaren om zich optimaal te kunnen ont-
wikkelen.

• Die de achtste intelligentie volgens Howard Gardner beter 
willen begrijpen

• willen terugblikken op hun eigen jeugd en de waardevolle 
ervaringen uit de natuur willen oproepen en het belang 
ervan willen (kunnen) benoemen.

• Als groepsleider of ouder de kinderen weer in contact wil-
len brengen met de natuur

• Als psychologen en orthopedagogen alternatieven zoeken 
(voor kinderen met ADHD, concentratiestoornissen of moto-
rische problemen, e.a.) en die kunnen vinden in de natuur.

• Onderwijs willen vernieuwen en verbeteren, waarbij de 
eigen natuurlijke omgeving een belangrijke rol kan spelen.

• Van de speelleefomgeving een speelleeromgeving willen 
maken en omgekeerd.
Richard Louv is er uitstekend in geslaagd om een toeganke-

lijk boek te schrijven dat een breed publiek kan inspireren 
om kinderen weer in contact te brengen met de natuur. In 
heldere bewoordingen, wetenschappelijk onderbouwd en 
met aansprekende praktijkvoorbeelden wordt een duidelijk 
betoog gehouden. 
Hoewel het boek goed van kaft tot kaft is te lezen, kun-
nen de delen ook in willekeurige volgorde (naar gelang de 
belangstelling) gelezen worden. De titels van de verschil-
lende delen zijn intrigerend en (aan)sprekend:
Deel I  De kloof tussen kinderen en natuur
Deel II Waarom kinderen (en volwassenen) natuur nodig 

hebben
Deel III  Met de beste bedoelingen: waarom Jantje en Marietje 

niet meer buitenspelen
Deel IV De hereniging van kind en natuur
Deel V  Het schoolbord van de jungle
Deel VI Wonderland: de vierde frontier
Deel VII  Verwonderd zijn
Dit boek  zit zo goed in elkaar, dat ik het zou willen aan-
bevelen voor de jenaplanbibliotheek en als verplichte lite-
ratuur voor de jenaplanopleiding. Dankzij de noten (van 
onder andere Kees Both) is dit Amerikaanse boek onge-
twijfeld van toepassing op de Nederlandse situatie.
Ouders kunnen de kans grijpen om met hun kinderen de 
natuur te (her)ontdekken. 
Kortom, ik raad (bijna) iedereen dit boek aan. En met het 
lezen wordt iedereen ‘natuurlijk’ het bos ingestuurd.

Vrij spel voor natuur en kinderen
Werd op 6 oktober 2007 met het boek ´Het laatste kind in 
het bos´ een belangrijk signaal afgegeven, nog geen drie 
weken later presenteerden Willy Leufgen en Marianne van 
Lier een veelbelovend antwoord met hun boek ´Vrij spel 
voor natuur en kinderen .́
Op de site http://www.hetlaatstekindinhetbos.nl staat het 
volgende over het boek vermeld:

Hoe zien succesvolle, uitdagende speelplekken er uit? Uit 
wat voor leerplekken met zinnenprikkelende natuur zijn 
kinderen niet weg te slaan? Bestaan zulke plekken nog?
Ja, ze zijn er, op onverwachte plaatsen, ook in de stad. En 
iedereen met creativiteit en doorzettingsvermogen kan zelf 
zo'n spannend landschap realiseren.
Dit boek is een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische 
voorbeelden in binnen- en buitenland, een kleurrijk palet 
van ideeën voor een geslaagde praktijk. Het geeft boven-
dien pedagogische argumenten, een stappenplan, tips en 
heel veel adressen en websites. 

Na het lezen van het boek kan ik deze omschrijving volledig 
onderschrijven. Iedereen die met kinderen te maken heeft, 

Bij uitgeverij Jan van Arkel kwamen vorige maand 
in het kader van natuur- en milieu-educatie bijna 
gelijktijdig drie boeken uit die elkaar prachtig 

aanvullen. Als eerste Het laatste kind in het bos dat over de betekenis van natuurervaringen van kinderen gaat, 
ook en vooral in onze tijd.
Als tweede Vrij spel voor natuur en kinderen, dat laat zien hoe je natuurrijke speel- en leerplaatsen kunt 
ontwikkelen en daarmee handen en voeten geeft aan het hiervoor genoemde boek.
Als derde Het bomen bloemen beesten buitenboek, een kijk-, voorlees- en doeboek, voor vier- tot zesjarigen.

Het laatste kind in het bos
”Ik speel liever binnen, daar zitten de stopcontacten,” zegt 
een jongen uit groep zes. 
Een jongere kan u eerder vertellen over de regenwouden in 
het Amazonegebied dan over de laatste keer dat hij op ont-
dekking het bos in ging of in het gras luisterde naar de wind. 
Nooit zaten zoveel kinderen binnen, vaak achter een tv- of 
computerscherm. Richard Louv brengt dit opgroeien zonder 
natuur in verband met de verontrustende toename van over-
gewicht, concentratiestoornissen en depressies bij kinderen.
Het laatste kind in het bos is in de Verenigde Staten een 
bestseller. Het boek gaf aanleiding tot een nationale dialoog. 
Louv brengt als eerste recent onderzoek in kaart dat laat zien 
dat direct contact met de natuur van wezenlijk belang is voor 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen. Louv 
slaat niet alleen alarm, hij vertelt ook hoe we de verbroken 
relatie met de natuur kunnen herstellen.
Richard Louv, auteur, journalist en docent, is pleitbezorger 
van het kind. Voor dit boek interviewde hij 3000 kinderen en 
tal van hun ouders.
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zal geïnspireerd rakenom ‘vrij spel voor 
natuur en kinderen’ terug te brengen 
in onze leefomgeving en samenleving. 
Dit boek kan het begin zijn van een 
groene revolutie, waardoor school-
pleinen veranderen in kleine oases, 
de onlandjes terugkomen, weelderige 
speelterreinen langs spoorlijnen ont-
staan, bossen van Staatsbosbeheer 
tot speelbossen en tuinen in speel-

dernissen en avonturenland worden omgetoverd.
In het vierde hoofdstuk zet Kees Both op heldere wijze de 
speel- en leerlandschappen in pedagogisch en internatio-
naal perspectief, waarbij ik het beeldmateriaal miste. Geluk-
kig wordt dat gemis in de andere hoofdstukken met 474 
foto’s(!) ruimschoots goed gemaakt. Dit boek beschríjft niet 
alleen, maar toont ook hoe kinderen en natuur een mooie 
toekomst kunnen krijgen. Geef ze vrij spel, lees dit boek!

Het Bomen Bloemen Beesten Buitenboek
Hoofdpersoon van dit prentenboek is Karsten, die op stap 
gaat met zijn tante Roos. De eerste bladzijde nodigt uit: ‘Ga 
je mee op pad met Karsten en Roos?’ en de kinderen kun-
nen letterlijk met hun vinger de paden volgen die zij in en 
door het boek inslaan. Zij komen achtereenvolgens tegen: 
kastanjes en andere dingen van de herfst, vogels (met name 
in de winter), bomen, dieren van het water (met name een-
den), hommels en andere kleine beestjes, kikkers en hoe 
die zich ontwikkelen en tenslotte bloemen. Per thema is er 
steeds een verhaal dat voorgelezen kan worden met daarbij 
een foto. Bij ‘bloemen’ gaat dat bijvoorbeeld over ‘de uit-
blaasbloem’ (= paardenbloem). Karsten is in deze verhaaltjes 
heel actief. Na het verhaal volgen bij elk thema twee tegen-
overliggende pagina’s waarin in tegelijkertijd speelse en her-
kenbare beelden (collages van foto’s en tekeningen) meer 
informatie wordt gegeven. Met daarbij ook kijkopdrachten, 
bijvoorbeeld bij de ‘bloemen’: welke kleuren bloemen zie je 
(op deze pagina)? De in de teksten gebruikte termen liggen 
dicht bij de ervaringen van de kinderen, bijvoorbeeld lekker 
ruikende bloemen en ‘stinkbloemen’. 

Na de zeven thema’s volgen drie keer twee tegenover-
liggende pagina’s met ‘doe dingen’, over respectievelijk 
bomen, bloemen en beesten. Die gaan over activiteiten 
buiten of met dingen van buiten. Een voorbeeld: ‘Stop 
acht kleuren in een doosje: kralen, knopen, stukjes papier, 
krijtjes of zoiets. Ga naar buiten met je kleurendoos. Zie je 
een bloem in een van jouw kleuren? Haal de kleur uit het 
doosje. Wie heeft het eerste een leeg doosje?’ Helemaal 
achterin wordt verwezen naar www.bbbbuitenboek.nl, 
waar je terecht kunt voor vragen of als je wat te vertellen 
heb. 
Een voorbeeldig boek voor jonge kinderen vanaf ca.  
4 jaar en hun opvoeders.

BESPROKEN WERDEN
Het laatste kind in het bos, 
Richard Louv
Vertaling: Ceciel Verheij, Jan van Boeckel
Noten over Nederland: Jana Verboom, Kees Both & Karin 
Sollart
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007, 384 pagina's, 
€ 19,95
ISBN 987 90 6224 468 3
Recensent: Peter te Riele

Vrij spel voor natuur en kinderen, 
Willy Leufgen en Marianne van Lier
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007, 252 pagina’s, 
Prijs € 20,00
ISBN 978 90 6224 470 6 
Recensent: Peter te Riele

Het BomenBloemenBeestenBuitenboek van Karsten 
en Roos
Gemaakt door Annet Huizing (tekst) en Margot Wester-
mann (vormgeving en illustraties)
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. 42 pagina’s, 
prijs € 14,95. 
ISBN 978 90 6224 475 1 
Recensent: Kees Both

Uit de Grabbelton
Bij het voorbereiden van en het werken aan projecten en thema’s 
maakte ik vroeger dankbaar gebruik van de mappen, waarop 
de naam De Grabbelton stond. Didactische aanwijzingen, ach-
tergrondinformatie en mooie, praktische suggesties met soms 
werkbladen over natuur-, milieu-, en techniekonderwerpen, die 
in de jaren van 1980 – 1993 in het kader van het NOB-project 
(Natuuronderwijs voor de Basisschool) door de SLO werd ver-
spreid. Op een aantal scholen zie ik de blauwe mappen met het 
losbladige systeem nog wel eens staan. Ze zijn echt nog steeds 
de moeite waard om ze eens af te stoffen en te bekijken.
Dat vonden Marja van Graft, projectleider ‘Oriëntatie op 
mens en wereld’ bij de SLO en Kees Bleijerveld, een van 
de initiatiefnemers van De Grabbelton ook. In 2002 is een 
heruitgave verschenen, waarin ze een groot deel van het 
materiaal hebben overgenomen en geactualiseerd. Er is voor 
gekozen om vier aparte katernen te maken voor groep 1/2, 
3/4, 5/6 en 7/8 met beschrijvingen van activiteiten die met 
kinderen uitgevoerd of ondernomen kunnen worden. Even-

tuele kopieerbladen zijn direct achter de suggesties opgeno-
men. Op iedere pagina staat een symbool voor thema’s als 
eigen lichaam, omgeving, dieren, weer en seizoenen. Bij de 
pagina’s over ontdekdozen kunnen kinderen zelfstandig aan 
de slag. Er is een lijst met thema’s opgenomen die gekop-
peld is aan de kerndoelen voor natuur, milieu en techniek.
Het vijfde katern gaat over de didactiek en bevat artikelen 
over een stappenplan (vergelijkbaar met de fiets van Jan-
sen), het werken met webben, educatieve paden, ontdek-
hoeken en -dozen.
Voor scholen die de originele uitgave van De Grabbelton 
niet meer (compleet) hebben een mooie, praktische en 
handzame uitgave, waarmee ontdekkend leren een extra 
stimulans krijgt.

Besproken werd door Felix Meijer:
Uit de Grabbelton, Bleijerveld, K. en Graft, M. van
SLO, Enschede 2002, prijs € 62,50
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Feest?!
In de groep wordt de verjaardag van Abel gevierd. Hij mag 
uitdelen, krijgt een verjaardagsmuts en mag de groepen 
rond. Ook worden er een paar spelletjes gespeeld om het 
te vieren, waaronder stoelendans, een spelletje dat Abel 
altijd leuk vindt. Maar al snel zit Abel met een sip gezicht 
aan de kant. Hij was niet snel genoeg en had geen stoel. 
Nu mag hij niet meer meedoen. En híj was nog wel jarig. 
In vieringen voelen kinderen dat ze deel uitmaken van een 
groter geheel: de groep, de bouw, de school, de school-
gemeenschap samen met alle ouders. Door samen te vieren 
ervaren kinderen: we zijn een gemeenschap en iedereen 
hoort erbij. Het gaat om genieten van en met elkaar. In vierin-
gen ontwikkelen kinderen een gevoel van verbondenheid.
Het lijkt tegenstrijdig dat we binnen die vieringen competi-
tie-elementen inbrengen: een wedstrijd die je kunt winnen, 
kinderen die afvallen en niet meer mee mogen doen, win-
naars en verliezers. Competitie creëert afscheiding, terwijl 
we in vieringen juist naar verbondenheid streven. 
Een viering is een combinatie van feest en spel. Zowel het 
coöperatieve spel als een viering doen een appel op het 
gevoel van verbondenheid. Het gevoel van verbondenheid 
kun je dan ook goed versterken door coöperatieve spel-
letjes in te brengen tijdens de vieringen. Een voorbeeld van 
een zo’n spel is de coöperatieve stoelendans: hoewel er 
steeds meer stoelen weg gehaald worden, blijft iedereen 
aan het spel meedoen. De kinderen helpen elkaar en zor-
gen dat er voor iedereen plek is op de stoelen. 

Erbij horen versterkt zelfwaardering 
In coöperatieve spelvormen valt niemand af, iedereen doet 
mee en de krachten worden gebundeld om een gezamen-
lijk doel te bereiken. Er wordt met elkaar gespeeld in plaats 
van tegen elkaar. Elk kind is hierbij waardevol. Ieder kind 
kan, ongeacht zijn mogelijkheden, mee doen. In coöpera-
tief spel ervaren kinderen ‘aan den lijve’ dat ze erbij horen. 
Het gevoel hebben erbij te horen is één van de voorwaar-

den om een goed gevoel van zelfwaardering op te kunnen 
bouwen. En een goed gevoel van zelfwaardering is weer 
voorwaarde om goed te kunnen leren. 

Een leuke manier om ‘samen zijn’ te vieren is samen een 
maaltijd organiseren. 
Op jenaplanschool de Krullevaar in Hoogeveen organiseer-
den we een coöperatieve maaltijd: iedereen nam iets van 
thuis mee. Een grote verrassing toen alles op een mooi 
versierde tafel werd gezet. Wat was er allemaal? En wat 
hadden we niet? Sommige groepen hadden veel brood, 
maar weinig beleg, andere hadden veel zelfgemaakte lek-
kernijen. Er werd onderling geruild en zo hielpen groepen 
elkaar. 

Vieren wie je bent 
Ook goed voor de zelfwaardering: vieren wie je bent. 
Hier volgt voor elke bouw een spelvorm rond dit thema. 
Vieren wie je bent kan ook als een schoolthema worden 
gebruikt. 

Onderbouw: Op de jenaplanschool Montini in Baarn 
barstte een kind in de kring ineens in huilen uit terwijl het 
snikte: ‘Ik heb geen vriendjes’. Waarop de andere kinderen 
allerlei lieve woorden begonnen te zeggen. Daarna schreef 
de groepsleidster een verhaal over een doosje in je hart om 
alle herinneringen in te bewaren en maakten de kinderen 
hun eigen ‘lieve woordendoosje’. Het verhaal en bijbeho-
rend project zijn te vinden via www.deopenplek.nl
 
Middenbouw: Dit spelletje heet ‘de tien dingen die we 
delen’. In groepjes van ongeveer vijf kinderen zoeken we 
tien dingen die we allemaal leuk vinden. Dus iemand zegt 
bijvoorbeeld: zwemmen. Als alle anderen dat ook leuk 
vinden, steken ze één vinger op. Als beide handen gevuld 
zijn, vieren ze dat ze zoveel dingen delen. Het groepje mag 
samen juichen of een groeps-jel doen om het te vieren. 

Anne Mijke van Harten

Gesprek, spel, werk en viering; de vier basisactiviteiten 
waarbinnen kinderen samen met anderen actief zijn. 
In een serie van vier artikelen worden praktische 
tips gegeven hoe je als groepsleider coöperatieve 
spelvormen kunt gebruiken in de basisactiviteiten en 
zo samenwerking kunt bevorderen. 

SaMEN VIEREN 
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Bovenbouw: Elk kind krijgt een vel papier of karton op 
de rug. De kinderen schrijven nu iets wat ze leuk, aardig, 
grappig etc. aan iemand vinden bij elkaar op de rug. Let er 
samen op dat iedereen dingen op zijn vel krijgt. Voor deze 
activiteit moeten kinderen elkaar een beetje kennen. Bij-
voorbeeld geschikt voor op kamp of voor een afscheid van 
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De posi-
tieve opmerkingen geven zelfvertrouwen voor de volgende 
stap! Zorg voor stiften die niet doordrukken.

De viering als pedagogische terugblik 
We kunnen ook vieringen vieren om het gemeenschapsge-
voel en de communicatieve vaardigheden te versterken. Dit 
kan tevens ingezet worden als pedagogische terugblik die 
Petersen als belangrijk element van vieringen noemt. Vraag 
alle kinderen een hoogtepunt te noemen uit een viering 
van het afgelopen (half)jaar: Wat vonden ze mooi, leuk, 
fijn en vooral… waarom. Dit is meteen een manier om van 
de kinderen feedback te krijgen over hoe ze de vieringen 
ervaren en wat er misschien te verbeteren valt. 
Samen een hartenmuur maken is een vorm waarin volwas-
senen en kinderen gevoelens delen en deze aan elkaar laten 
zien. Vraag elk kind en elke volwassene in de school een 
tekening of collage te maken over een bijzonder moment 
tijdens een viering en hang deze op een plek die iedereen 
kan zien. Het voedt het gemeenschapsleven wanneer je 

kunt zien, horen of ervaren hoe anderen de viering heb-
ben ervaren. Ook foto’s van vieringen, netjes opgeplakt of 
ingelijst, regelmatig ververst en op een plek waar kinde-
ren ze kunnen bekijken, houden het gemeenschapsleven 

levend en maken dat kinderen erover blijven 
praten. Vieringen horen bij het samenleven in 
een leef- en werkgemeenschap.

Het jaar rond 
Vieringen spelen een grote rol in het dag-, 
week- en jaarritme. Er zijn heel wat feesten te 
vieren door het jaar heen, zoals verjaardagen, 
feestdagen, religieuze dagen en gedenkda-
gen. Ook het vieren van zelfbedachte feestda-
gen geeft een groot saamhorigheidsgevoel. 
Een spontaan feest doorbreekt de dagelijkse 
gang en geeft nieuwe verbondenheid en 
energie. Ik vergeet nooit dat we, toen ik acht 
was, ’s ochtends aan het ontbijt besloten om 
die dag een herfstfeest te vieren. We zochten 
mooie blaadjes, kastanjes en eikels, schreven 
uitnodigingen en maakten lekkere dingen. ’s 
Middags was het feest voor de hele buurt! 
Benut met de kinderen alle momenten die je 
kunt vieren. Klein of groot. Iets wat iemand 
met veel moeite geleerd heeft en ineens 
onder de knie heeft, kan een goede reden 
zijn voor een feestje! Zo is er elke dag wel iets 
te vieren! 

Anne Mijke van Harten is oprichtster van Earthgames 

en hartfocus trainer. Ze geeft workshops op het 

gebied van coöperatief spel en maakt en biedt spel-

materialen met een positieve invloed op het gedrag 

en de ontwikkeling van kinderen. 

Fotografie: jenaplanschool De Regenboog in Assen

Meer informatie over coöperatief spel is te vinden op 

www.earthgames.nl. 

Lezersaanbieding

In het coöperatieve bordspel Leve de lol! wordt de 

gang door het jaar, de seizoenen en de maanden 

zichtbaar voor kinderen. In het spel kiezen kinderen 

zelf welke feesten ze willen vieren, wanneer die 

zijn en waarméé ze het feest willen vieren. Ook 

de multiculturele feesten zijn daarmee te vieren. 

Vervolgens helpen ze elkaar om alle benodigdheden 

bij het goede feest te zoeken. Het spel is geschikt voor 

twee tot zes kinderen vanaf vijf jaar. Het spel Leve de 

lol! is nu voor lezers van Mensenkinderen tot 1 januari 

€45,00 in plaats van €47,50.  
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DE VRAAG 
Meervoudige intelligentie, een nieuwe hype?

Groepsleiders, die wat langer in het vak zitten, weten hoe 
het gaat: De ene vernieuwing volgt de andere op, speer-
punten en termen wisselen, aanpakken lijken schijnbaar 
te moeten veranderen. Aanbieders komen met een nieuw 
scholingsaanbod, het wiel lijkt opnieuw te zijn uitgevon-
den. Maar gaat het niet telkens om dezelfde vraag: Hoe 
sluiten wij aan bij het kind en hoe vangen wij de verschillen 
tussen kinderen in onze groep op? Of nog beter: Hoe kun-
nen we deze verschillen juist benutten in ons onderwijs?
Op deze vraag kan de theorie van meervoudige 
intelligentie(MI) een antwoord geven. Inderdaad is MI een 
hype. Net als coöperatief leren is het hele Nederlandse 
onderwijsveld zich aan het scholen of laat zich voorlichten. 
Een hype heeft in zich dat het snel weer overgaat en dat 
zou in dit geval erg jammer zijn. Jammer voor het onder-
wijs, voor het kind en voor de groepsleider. Er zijn vele 
goede visies en modellen, maar juist meervoudige intelli-
gentie is erg handig, concreet en praktisch te gebruiken in 
de dagelijkse praktijk. 

HET ANTWOORD
Of meervoudige intelligentie een voorbijgaande 
hype is, bepalen we zelf. Het advies is om voorlo-
pig te stoppen met tal van onderwerpen die in de 
school aandacht lijken te vragen. Bestudeer eerst 
samen de theorie rond meervoudige intelligentie. 
Onderzoek wat er allemaal mogelijk is en wat de 
concretisering van MI teweegbrengt. Als u dan de 
andere, zeker niet onbelangrijke, onderwerpen 
weer oppakt zal er als vanzelf één geheel ontstaan. 
Dit in plaats van het aanpakken van telkens weer 
nieuwe veranderingsonderwerpen die na een paar 
jaar allemaal weer verdwenen (b)lijken te zijn. 

DE VRAAG 
Wat vertelt de theorie van Gardner ons?

Volgens de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner 
gebruikt ieder mens zijn hersenen op een volledig unieke 
wijze. Door erfelijkheid zijn al bij de geboorte van het kind 
enkele intelligenties meer ontwikkeld dan andere. Dit leidt 
ertoe dat het kind deze sterk ontwikkelde intelligenties het 
meest gebruikt, er liggen immers al veel snelle verbindin-
gen naar toe. Niet alleen erfelijkheid, maar met name ook 

de omgeving waarin de mens leeft en opgroeit speelt een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van de intelligenties. Zo 
is intelligentie volgens Gardner cultuurbepaald.
Ieder mens heeft alle acht de intelligenties. Doordat men 
de intelligenties verschillend ontwikkeld heeft en omdat 
men ze in een unieke samenhang gebruikt is geen mens 
hetzelfde. We hebben in feite geen flauw benul wat er 
zich tussen de oren van een ander afspeelt. We weten 
dus eigenlijk niet wat het kind met de informatie van de 
groepsleider doet.

HET ANTWOORD
De theorie van Gardner toont aan dat mensen 
op vele verschillende manieren informatie opne-
men en verwerken. Dit heeft tot gevolg dat als wij 
aan ieder kind tegemoet willen komen, wij in het 
onderwijs moeten variëren. Wij moeten zoeken 
naar de meest effectieve manier; bij ieder kind, 
bij ieder vak en in iedere situatie. Dit vraagt hoe 
dan ook een omslag in denken, in het gebruik-
maken van methodes. Het vraagt een aanpassing 
van de organisatie. Je gaat anders kijken naar kin-
deren, naar leerstof en naar je eigen handelen.

DE VRAAG 
Is meervoudige intelligentie wetenschappelijk 
onderbouwd?

Deze vraag hoor je regelmatig. De onderzoekswijze die 
Gardner heeft gebruikt om de theorie te onderbouwen is 
inderdaad niet door iedere collega-wetenschapper erkend.
Maar misschien is het niet zo’n interessante vraag. Het is 
misschien beter te kijken naar de bruikbaarheid van de the-
orie. Kan MI ons helpen ons onderwijs rijker en uitdagen-
der te maken? Kan het ons helpen beter om te gaan met 
verschillen tussen kinderen? Helpt het ons kinderen beter 
te motiveren en zo gezamenlijk tot een hoger leerrende-
ment te komen?
Dit zijn veel interessantere vragen, vooral als het antwoord 
ja blijkt te zijn.
Mochten we dan toch nog blijven zitten met de weten-
schappelijke vraag, laten we de intelligenties dan gewoon 
anders benoemen: Interessegebieden of kwaliteiten. Laten 
we nog meer gaan werken met talenten, met de sterke 
kanten van kinderen en groepsleiders.

Marco Bastmeijer

Vragen
over...
Meervoudige intelligentie 
Het eerste artikel uit een reeks van vier over de theorie van en praktijk over 
meervoudige intelligentie, zoals verwoord door Howard Gardner.
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HET ANTWOORD
Meervoudige intelligentie is het werken met talen-
ten en kwaliteiten. Het gaat vooral om de vragen:
“Wat kun je goed?”
“Waarin wil of moet je je nog verbeteren?”
“Waarin is de ander goed, wat kun je van hem of 
haar leren?”

Mensen verschillen. Iedereen is anders, iedereen 
heeft eigen kwaliteiten. Als we thuis en op school 
deze grondhouding aannemen en naleven gaat 
er als vanzelf veel veranderen. Ouders accepteren 
hun kind en de school wordt een ontmoetingsplek 
voor getalenteerde kinderen en volwassenen. Een 
plek waar we veel van en met elkaar leren. 

DE VRAAG 
Wat voor school moet je zijn om met MI aan 
de slag te kunnen?

Regelmatig wordt er gedacht dat meervoudige intelli-
gentie een vorm van het nieuwe leren is. Een van de 
redenen echter waarom MI juist zo succesvol is, is de 
herkenbaarheid. Iedere groepsleider is al jarenlang, vaak 
onbewust, bezig met het toepassen van de intelligen-
ties. 
Als u immers een rekenknelpunt een tweede of derde 
keer aan kinderen uit wilt leggen, dan kiest u voor een 
andere werkwijze. U gaat variëren, kiest voor andere 
materialen, maakt het met een tekening visueel, u pro-
beert een ezelsbruggetje aan te leren, u doet het voor, er 
komen gebaren bij, enz.
Dit is werken met MI en toont aan dat iedere school met 
MI aan het werk kan. 

HET ANTWOORD
Iedereen werkt al jaren met MI. Werkt u vraag-
gestuurd of is uw school een school met klassi-
kale methodes: De uitvoering zal verschillen, 
maar iedere school kan morgen met meervou-
dige intelligentie aan het werk! 

DE VRAAG 
Welke intelligenties worden er onderscheiden?

Tot nog toe onderscheidt Gardner acht intelligenties, maar 
hij sluit niet uit dat er meer zijn: 
1.  De verbaal-linguïstische intelligentie (taal).
2.  De logisch-mathematische intelligentie (logica).
3.  De lichamelijk-kinesthetische intelligentie (doen).
4.  De intrapersoonlijke intelligentie (denken).
5.  De interpersoonlijke intelligentie (samen).
6.  De visueel-ruimtelijke intelligentie (kijken).
7.  De muzikaal-ritmische intelligentie (muziek).
8.  De naturalistische intelligentie (natuur).

In ieder van de vier artikelen worden er twee nader 
toegelicht:

De verbaal-linguïstische intelligentie.
De mens die deze intelligentie sterk ont-
wikkeld heeft, leert graag met taal. 
Het jonge kind zoekt en gebruikt 

jouw woorden, wil vat krijgen op de 
wereld door het gebruik van taal, door 

benoemen, door nazeggen, door zo snel 
mogelijk te willen kunnen lezen. Dit 
kind heeft een grote woordenschat, 
oefent taal de hele dag door. Veel van 

deze kinderen houden van lezen, ver-
werken de informatie die ze “binnen” 

krijgen op een talige manier, ze zetten het 
om in woorden en kunnen het ook in mooie  

zinnen weer aan je teruggeven. Vrijwel alle 
methodes gaan ervan uit dat de meeste 

kinderen deze manier van informatie verwerken bezitten. 
Iedere les, zelfs de reken- en W.O.-les wordt hierdoor al 
snel een taalles.

De lichamelijk-kinesthetische intelligentie.
Dit zijn de doeners. Mensen die deze intelligentie sterk 
ontwikkeld hebben willen doen. Ze zijn niet gebaat bij een 
(lange) talige instructie, daar luisteren 
ze niet naar. Ze willen aan de slag. 
Geef een korte opdracht en ze zijn 
begonnen! Dit zijn kinderen die 
beweeglijk zijn, met hun lichaam 
leren, slecht stil kunnen zitten. 
Ze leren door ervaren en experimen-
teren. Ze beginnen vaak gewoon, zien 
soms later in het proces dat het niet goed 
gaat en stellen bij. Zo bewegen ze buiten 
ook: Ze klimmen op ieder voorwerp, vallen 
eraf, klimmen weer, vallen eraf, net zolang tot 
het lukt. Ze leren hierdoor hun lichaam en wat 
ze er mee kunnen als geen ander kennen. 
En dat ziet u terug in de gymzaal of in die 
lange rechte gang in de school.
Ook de kinderen met de fijne motoriek,
de knutselaars, vallen hieronder.
De kinderen die altijd wat in hun handen hebben, die alles 
altijd even moeten vasthouden om te weten hoe groot en 
hoe zwaar iets is. 

Marco Bastmeijer is nascholer en begeleider vanuit zijn eigen bedrijf 

Klasse(n)Advies.

Voor meer informatie: bastmeijer.m@zonnet.nl en www.geschiedeni-

sanders.nl 

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt op de Sint Jorisschool in Lichten-

voorde en Het Universum in Amsterdam.
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Bestudeer de wetenschappen, bestudeer de kunst,
ontwikkel je zintuigen, in het bijzonder; leer zien!
Realiseer je dat niets op zichzelf staat en dat alles 
met elkaar in verbinding staat.

Leonardo da Vinci

21

I N H O U D

Het citaat op de achterkant van dit pas verschenen boek 
weerspiegelt de bedoelingen van de auteur: neem kennis 
van de verschillen tussen kinderen, erken ze, maak er ge-
bruik van en inspireer kinderen, onder andere door middel 
van de kunsten, om zelf actief te worden. 
Het boek bestaat uit drie delen:
1. inzichten over leren die ontstaan zijn vanuit de praktijk 
en de wetenschap
2. rol van de kunsten in het onderwijs
3. een activiteitenboek
In het eerste deel wordt onder andere aandacht besteed 
aan het linker- en rechterbrein, meervoudige intelligentie, 
een krachtige leeromgeving en de manier waarop mensen 
waarnemen en interpreteren. Dit deel geeft een onderbou-
wing van de onderwijsvisie van de auteur, waarin vele ver-
banden met het jenaplanonderwijs (hoofd, hart en handen) 
te ontdekken zijn.
In het tweede deel wordt het belang van de kunsten  
(muziek, dans, drama, beeldend, poëzie) in het onderwijs 
beschreven, onder andere als middel om kennis te maken 
met schoonheid en verscheidenheid van de professionele 
kunsten. Ook als vervoersmiddel in het leren, waarlangs 
informatie, kennis en vaardigheden begrepen en eigen ge-
maakt kunnen worden. Maar ook als uit-
gangspunt om samenwerking te stimuleren 
of om een onderzoekende houding te ont-
wikkelen of als middel om de essentie van 
het leven te ontdekken. Ook in dit deel zijn 
vele verbanden te ontdekken met het jena-
planonderwijs, zoals het coöperatief leren, 
wereldoriëntatie en zingeving.

In het activiteitenboek zijn vele praktische activiteiten  
beschreven, geordend naar de verschillende intelligenties.
De drie delen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen en te 
gebruiken.
Een prachtig vormgegeven boek door de vele foto’s, mind-
maps, tekeningen, CD met foto’s van de natuur, een groot 
lettertype, kleurgebruik en ruime bladspiegel. 
Dit boek doet recht aan het vierde basisprincipe van het 
jenaplanonderwijs ‘Elk mens wordt steeds als totale per-
soon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aange-
sproken.’ Het geeft de lezer suggesties en inspiratie om dit 
zelf in de praktijk waar te maken. 
Door de vele praktijkvoorbeelden is het niet alleen geschikt 
voor lezers die geïnteresseerd zijn in de achterliggende  
theorie, maar juist ook voor degenen die op zoek zijn naar 
praktische ideeën en voorbeelden. In vele opzichten een 
kostbaar boek.

Besproken werd door Felix Meijer
voorbij de kaders, Alexandra van der Hilst
Uitgeverij Agiel, Utrecht, 2007, studieboek 293 pagina’s, 
activiteitenboek 72 pagina’s, prijs € 79,95
ISBN 978 90 77834 23 7

‘Leren heeft te maken met begrip, geheugen en 
bezieling.
Leerkracht zijn betekent kinderen in je hart dragen 
en persoonlijk meesterschap ontwikkelen middels 
vloeiend schakelen tussen lesgeven en coachen 
enerzijds en tussen expert zijn en van anderen 
leren anderzijds. Voor kinderen betekent hun eigen 

leer~kracht ontginnen: je wereld vergroten én ontdekken waar je goed in bent en wie je bent en leren dat wat 
je doet ertoe doet. De kunsten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.’

RecenSieVooRbIj DE KaDERS

Verwondering over 
onze leer~kracht, 
bewondering voor 
onze leer~kracht



Als we na een uitgebreid ontbijt op een zonnige zondag opperen: “We 
gaan lekker naar het bos.”, wordt dat door Pien en Mare niet meer auto-
matisch met een “Jaaaa leuk!” beantwoord. Pien wil zeker weten een 
pyjamadag houden en Mare heeft haar spannende boek nog niet uit. Wij 
hebben behoefte aan frisse lucht en bosgeluiden (en we denken te weten  
dat zij dat ook hebben), dus het staat vast dat we gaan. Maar we willen 
het wel gezellig houden. Gelukkig is het toverwoord snel gevonden. “We 
gaan ook naar de klimbomen, dus trek maar klimkleren aan”. 

En zoals zo vaak, hebben we geluk in het bos. We horen de specht en dat 
is een goede reden om minutenlang naar de bomen te turen. Zelfs Mare, 
voor wie de meeste dingen niet snel genoeg gaan, speurt geduldig en 
geconcentreerd. We zien van alles vliegen; het is dus geen probleem dat 
de specht zich voor ons verbergt. Twee mooie melodietjes proberen we 
te onthouden, totdat we thuis zijn zodat we op de cd met vogelgeluiden 
kunnen checken wie we gehoord hebben.

Al beukennootjes zoekend, wandelen we verder richting klimbomen. Een 
omgewaaide beuk doet dienst als evenwichtsbalk en het uiteinde veran-
dert zonder moeite in een prachtig paard. De klimbomen wachten maar 
even, eerst het paard verzorgen en natuurlijk heerlijk rijden. Een ander 
gezin met zoon en dochter kruist ons pad. De jongen gebruikt de beuk 
ook als evenwichtsbalk. Zijn moeder vraagt hem om voor het eind van 
de boom af te stappen. “Daar moet je stoppen Koen, want daar bij die 
meisjes is het een paard.” De vader verslikt zich bijna en zegt smalend  
tegen zijn dochter. “Hoe noemen we dat ook alweer Femke? Teveel 
fanta…?” “sie”, vult het meisje braaf aan. Verbijsterd mompel ik nog 
dat je van fantasie toch nooit teveel kunt hebben, maar ik weet dat het 
vergeefs is. Ach ja, ieder mens is uniek zullen we maar denken en het 
zonnetje schijnt nog steeds, dus laat ik mijn humeur niet bederven.

Vele paddenstoelen verder (eerlijk gezegd zie ik liever paddestoelen) en 
vier zere handen van het klimmen geven aan dat het tijd is voor thee. 
Thuisgekomen vraag ik me af of we de te onthouden melodietjes die 
de vogels floten, nog kunnen reproduceren. “Weten jullie nog hoe dat 
vogeltje floot? Dan luisteren we het cd’tje even.” Pien en Mare beginnen 
te fluiten dat het een lieve lust is. Al fluitend ontstaan de meest prachtige 
melodietjes die geloof ik niet zo heel veel meer weg hebben van het me-
lodietje van de vogels in het bos. Moet ik die meneer toch gelijk geven, 
typisch geval van teveel fanta... 
 

Naar het bos

De moeDer
 van...


