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Groepsleiders en ouders voelen zich soms net zo zoekend als de zes blinde Indiërs, als het gaat om ‘de 
waarheid’ over het jenaplanonderwijs. Waarin onderscheiden jenaplanscholen zich van andere onderwijs-
vormen? Alle scholen werken tegenwoordig toch met vieringen en projecten, laten kinderen zelfstandig 
werken en houden kringgesprekken? Ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht werken zijn twee van de 
kwaliteitscriteria die jenaplanscholen net als de andere scholen hoog in het vaandel hebben staan. Wat 
is dan de waarheid, de kern, van het Jenaplan? 
Deze is vastgelegd in de basisprincipes, waar-
door een duidelijk beeld moet bestaan van dit 
idee. Maar niets is minder waar, hoor ik om 
me heen: ‘Deze basisprincipes kunnen voor 
alle scholen gelden.’  De kern wordt pas zicht-
baar, helder en waar, als je een goede vorm 
bij de uitgangspunten kiest. Past het werken 
met een methode voor wereldoriëntatie in 
een jenaplanschool, als de basis van wereld-
oriëntatie volgens basisprincipes 18 ervaren, 
ontdekken en onderzoeken moet zijn? In de 
basisprincipes wordt gesproken over hetero-
gene groepen en Petersen vulde dat in met 
driejarige stamgroepen. Past het werken in 
tweejarige stamgroepen dan wel in jenaplan-
scholen?
 
Voor mij is het essentieel voor het jenaplan-
onderwijs dat veel van wat we doen in peda-
gogische situaties plaats vindt. Bij rekenen 
gaat het er bijvoorbeeld niet alleen om dat kinderen een rekenprobleem kunnen oplossen, maar ook dat 
ze met elkaar leren  samen werken, elkaar helpen, zelfstandig werken en strategieën leren toepassen. Dit 
maakt het Jenaplan voor mij juist zo bijzonder waar. Als je je hier bewust van bent, maakt het niet uit of 
je rekenen organiseert in je stam-, een jaar- of niveaugroep. 
Een ander essentieel jenaplanaspect is voor mij het kinderen bewust maken van wat ze moeten en willen 
leren. En ze daarbij de verantwoordelijkheid te geven om deze doelen op hun eigen manier te realiseren. 
Dat doet meer recht aan kinderen en is effectiever dan toe te geven aan de roep om meer instructies voor 
bijvoorbeeld rekenen te gaan geven.
In de praktijk zie ik dat jenaplanscholen op veel verschillende manieren vorm geven aan de basisprincipes, 

de kern van het Jenaplan. Ondanks de vele vormen maakt het werken 
vanuit deze kern alle tot ware jenaplanscholen. 

Mensenkinderen wil het podium zijn voor scholen om te beschrijven hoe 
zij vorm geven aan het Jenaplan: waarom kiezen zij bijvoorbeeld voor een 
twee- of driejarige stamgroep? Of waarom en hoe werken zij met een 
methode voor wereldoriëntatie? Ook externen krijgen de ruimte om een 
bijdrage te leveren. Suus Freudenthal sprak tenslotte al van een Jenaplan 
als ontvankelijk grondmodel en een interpreteerbaar streefmodel. 
De redactie van Mensenkinderen kiest daarom niet voor één jenaplanwaar-
heid, maar juist voor allerlei visies vanuit allerlei gezichtspunten, zolang ze 
maar gespiegeld worden en iets bijdragen aan het jenaplanconcept. 
Laten we elkaar vooral bevragen op onze bedoelingen en niet veroordelen 
op de vormen. 

Het is mij, net als de zes blinde Indiërs, niet gelukt om dé waarheid over 
de olifant of het jenaplanonderwijs te beschrijven. Dat maakt het boven-
staande echter niet minder waar. 
Ik wens u veel leesplezier met de waarheid van de diverse auteurs in dit 
novembernummer. Misschien gaat hun waarheid wel deel uitmaken van 
uw waarheid.

DE waaRhEID Felix Meijer

Zes blinde wijze Indiërs vonden een olifant.

Ze wilden weten wat het was en voelden met hun hand.

De eerste voelde aan een tand en zei: ‘Ik zeg u thans

dit monster van een olifant lijkt sprekend op een lans.’

De tweede voelde aan een zij, dat duurde wel een uur.

Toen riep hij blij: ‘Aha, dit beest lijkt op een muur.’

De derde voelde aan een voet en zei: ‘Doe niet zo sloom,

er is geen twijfel mogelijk, dit beest is een boom.’

De vierde kneep eens in de slurf en werd opeens doodsbang

‘Die zogenaamde olifant, dat is een slang.’

De vijfde voelde aan een oor en zei: ‘Dat is niet mis.

Dit dier is werkelijk uniek, omdat het waaiervormig is.’

De zesde kreeg het staartje beet en zei nog even gauw:

‘Wat kletsen jullie allemaal, dit beest lijkt op een touw.’

Zo blijkt maar weer uit dit verhaal hoe moeilijk ‘weten’ is:

De blinden hadden allemaal gelijk en toch had elk het mis.
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Dit nummer van Mensenkinderen heeft als thema “Muziek”. 
Mij is gevraagd om in deze bestuurscolumn mijn kijk op 
muziek te omschrijven. Degenen die vorig jaar op het NJPV-
congres in Papendal aanwezig waren, hebben hopelijk mijn 
passie voor muziek tijdens het optreden van mijn band kun-
nen horen en zien. Ik kom uit een gezin waarin muziek een 
belangrijke plaats had. Wij kregen allen de mogelijkheid om 
piano- en blokfluitles te volgen. 
Dagelijks werd er muziek gedraaid. 
Ik ben opgegroeid met ondermeer 
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Rita 
Reys en Harry Belafonte. In de auto 
op weg naar onze vakantiebestem-
ming werd er vaak, meerstemmig, 
gezongen. Ondanks de verwoede 
pogingen van de lagere school die ik 
als kind bezocht om mijn liefde voor 
de muziek te doven (vanaf de derde 
klas kreeg ik op mijn rapport een vijf 
voor muziek vanwege het feit dat ik 
bij het maandelijkse zangkwartiertje 
spontaan en ongevraagd de tweede 
stem bij de Benny Vredennummers zong en die vijf heb ik tot 
de zesde klas gehouden), ondanks de oorverdovende stilte die 
vervolgens op de middelbare school ten aanzien van het vak 
muziek te beluisteren viel en ondanks de armoedige pogingen 
van de Pedagogische Academie om het muziekonderwijs vorm 

te geven, staat muziek 
nog steeds zeer hoog 
in mijn vaandel, zowel 
privé (actief en passief) 
als beroepsmatig (binnen 
mijn school). In mijn tijd 
als bovenbouwleerkracht 

heb ik jarenlang structureel met de kinderen gezongen met 
begeleiding van mijn gitaar. Dit werd door kinderen en ouders 
zeer gewaardeerd (vooral omdat ik vaak nummers van The 
Beatles, de Rolling Stones, Boudewijn de Groot, The Eagles 
met de kinderen zong en kinderen bij thuiskomst alle “oude” 
muziek van hun ouders gingen beluisteren). 

Sinds ik schoolleider ben, en dus geen stamgroep meer heb, 
heb ik mij vooral gestort op het schrijven van musicals. Door 
omstandigheden sta ik dit jaar tijdelijk drie dagen in de week 
voor een bovenbouwgroep en opnieuw heb ik gemerkt hoe 
kinderen intens kunnen genieten van muziek. Met mijn zeer 
beperkte gitaartechniek (ik beheers min of meer zes akkoor-
den en ik weet hoe ik de toonsoort kan verhogen of verlagen 

met een gitaarklem) en met aansprekende nummers gaan 28 
kinderen los op zang, maat en ritme.

De kinderen leren liedjes en leren ritme-instrumenten te 
gebruiken als ondersteuning bij het zingen. Tegelijkertijd 
leren kinderen te luisteren naar muziek, er wordt bijgedragen 
aan de waardering van kinderen voor culturele en kunstzin-

nige uitingen in hun leeromgeving 
en kinderen leren beelden, taal, 
muziek, spel en beweging te gebrui-
ken om er gevoelens en ervaringen 
mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren. 

Dit is de (bijna) letterlijke weergave 
van de kerndoelen voor kunstzin-
nige oriëntatie. Nog een bijko-
mend voordeel is dat kinderen op 
spontane wijze veel Engelse taal 
leren. Muziek geeft sfeer en plezier. 
Muziek geeft kleur aan bijvoorbeeld 
vieringen. Muziek verbindt kinderen 

in hun gezamenlijk beleven. Kortom, een jenaplanschool is bij 
uitstek een school waarin muziek een duidelijk waarneembaar 
fenomeen zou moeten zijn. Tijdens mijn opleiding werden wij 
als studenten door de Pedagogische Academie geteisterd met 
de blokfluit, een van de minst geschikte instrumenten bij het 
lesgeven. Je moet redelijk geschoold 
zijn om tot acceptabel geluid te 
komen en terwijl je fluit kan je ver-
baal en nonverbaal niets meer (dus 
niet meezingen, enthousiasme-
ren, aanwijzingen geven, de groep 
observeren etc.). Ik wil hierbij dan 
ook (opnieuw) een pleidooi houden 
voor het gitaargebruik. Iedereen 
met een beetje muzikaal gevoel kan 
dit instrument na een maand of drie 
oefenen zodanig bespelen dat je een 
groep kinderen kan begeleiden. 
Tot slot, als je als leerkracht echt a-muzikaal bent, is er niets op 
tegen om met een cd mee te laten zingen. Je ontneemt jezelf 
en de kinderen een waardevolle activiteit die aantoonbaar kan 
leiden tot sfeerverhoging. Veel plezier met muziek.

Jaap Nelissen is secretaris van het dagelijks bestuur van de 

Nederlandse Jenaplan Vereniging

Fotografie: Felix Meijer

 MIJN KIJK OP 

  Muziek en jenaplan 
  Onlosmakelijk met elkaar verbonden Jaap NelisseN

De musicus
Ik wil veel verder dan die noot
Voorbij de toon, voorbij de klank,
Ik vang geluid
Ik jaag op eigenheid.
Dat wat een kind vanzelf verspreidt.
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“Bodo, de kleine orang-oetan, verveelt zich. Hij woont in het 
oerwoud en het regent al dagenlang. Al vanaf de vroege 
ochtend zit hij te kijken hoe de regendruppels van de rand 
van zijn paraplu naar beneden glijden.
Plotseling klinkt er een dreigend geluid. Bodo schrikt en 
flitst een boom in. Een vrachtwagen rijdt voorbij op de oude 
weg door de jungle. Als de auto over een grote hobbel rijdt, 
zwaait de achterdeur open en valt er een doos uit. Bodo 
springt uit zijn schuilplaats naar beneden. Hij begint meteen 
met handen en voeten in de doos te wroeten. Hij trekt er stro 
uit en papier. En dan komt er een koffer uit de doos te voor-
schijn, zwart als een panter en glanzend als een slang. Bodo 
schudt hem heen en weer. Wat zou er in zitten? Hij maakt de 
koffer open…”.

Zo begint het prentenboek “Bodo en het oerwoudconcert” van 
Hans de Beer en Serena Romanelli. Een prachtig verhaal, onder-
steund door mooie, gedetailleerde prenten.
In dit artikel kijken we 
naar de rol van prenten-
boeken in het onderwijs 
in het algemeen, naar 
muziek en prentenboeken 
in het bijzonder en ten-
slotte naar hoe je boven-
genoemd prentenboek 
kunt uitwerken naar het 
vak muziek voor de onder- 
en middenbouw.

effecten van prentenboeken 
Prentenboeken zijn enorm populair, zowel bij kinderen als 
ouders. Kinderen herkennen zich in de verhalen en genieten 
van de illustraties. Ze worden aan hen voorgelezen, en door 
de illustraties kunnen kinderen ook zelf een boek op schoot 
nemen en er in gaan lezen.
De aantrekkingskracht van prentenboeken op kinderen maakt 
daarom ook dat groepsleiders ze graag als uitgangspunt voor 
hun onderwijs gebruiken. Hiervoor zijn allerlei redenen denk-
baar: kinderen (en groepsleiders!) houden van prentenboe-
ken, met prentenboeken sluit je aan bij de belevingswereld 
van kinderen, bevorder je hun interesse voor boeken en ga zo 
maar door. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het gebruik van 
prentenboeken in de klas aantoonbare effecten heeft op de 
leerprestaties van kinderen.
Piet Mooren, docent kinderliteratuur aan de universiteit van 
Tilburg, deed onderzoek naar de effecten van prentenboeken 
op cultuurspreiding en leesbevordering. De resultaten van dit 
onderzoek werden uitgegeven in zijn boek ‘Het prentenboek 
als springplank’ 1.

Mooren deed praktijkonderzoek naar het effect van prenten-
boeken:
• op het voorbereidend en aanvankelijk lezen
• bij 'zwakke' lezers
• bij het leren van een taal 
• op 'gecijferdheid'

Gedurende één jaar volgde hij kinderen uit groep 3 met een ach-
terstand op verschillende gebieden. In dat jaar kregen ze veel-
vuldig prentenboeken aangeboden: er werd uit voorgelezen en 
kinderen werden gestimuleerd ze zelf te lezen. Na dit jaar ble-
ken de kinderen niet alleen vorderingen te hebben gemaakt op 
onderzochte punten (kinderen boekten resultaten m.b.t. woor-
denschat, leesbegrip, kennis van de wereld, fantasie, waardering 
voor literatuur ), maar werden ook positieve effecten aangetoond 
op vakken als rekenen en Engels als vreemde taal.

Binnen het onderzoek van Mooren werden prentenboeken 
vooral voorgelezen en werden kinderen gestimuleerd er zelf 
in te lezen. Het gebruik van het prentenboek binnen andere 
werkvormen is in zijn onderzoek niet aan de orde gekomen. 
Naar aanleiding van het onderzoek van Mooren zou je kun-
nen concluderen dat prentenboeken nóg meer effect zouden 
hebben wanneer je ze aanbiedt in projecten, waarin meerdere 
vakgebieden aan bod komen. 
Dit gebeurt overigens al vrij veel in het onderwijs: er wordt 
gerekend en geknutseld naar aanleiding van prentenboeken, 
en vaak is er ook nog wel een passend liedje te vinden. Maar 
dan houdt het een beetje op…. Vakken als techniek, natuur-
onderwijs en drama, om maar enkele te noemen, schieten er 
meestal bij in.

Muziek en prentenboeken
De uitgave ‘Het prentenboek als invalshoek’2 laat zien dat je 
rondom prentenboeken aan veel verschillende vakgebieden 
kunt werken, waaronder het vak muziek. 
Muziek is vaak het ondergeschoven kindje in het basisonder-
wijs. Meestal - als je geluk hebt - bestaat het uit het zingen 
van liedjes. Zingen is natuurlijk uitstekend, maar binnen goed 
muziekonderwijs werk je (behalve aan de vocale ontwikkeling 
van kinderen), ook aan hun ritmische en melodische ontwik-
keling, de ontwikkeling van het gehoor, de motorische ontwik-
keling en aan hun creativiteit. Zo leg je een basis om behalve 
goed te leren zingen, ook te leren spelen op instrumenten, 
te bewegen op muziek, muziek te noteren en er (geconcen-
treerd) naar te luisteren. 
Prentenboeken bieden mogelijkheden in overvloed om aan 
deze muzikale ontwikkelingsgebieden tegemoet te komen. 
Het verhaal, de personages, de entourage of de context van 
het prentenboek bieden hiervoor veel aanknopingspunten. 

er zit Muziek 
in een prentenboek Christiane nieuwMeijer

In dit artikel wordt beschreven hoe je met een prentenboek kunt werken 
aan de muzikale ontwikkeling van kinderen. 

M
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Een paar voorbeelden, gericht op de onderbouw:
Muziek maken
Kinderen leren de klankmogelijkheden van instrumenten en 
materialen pas goed kennen, wanneer ze ermee mogen expe-
rimenteren; door geluiden na te bootsen en te imiteren. Dat 
kan bijvoorbeeld door het maken van klankimitaties van per-
sonages of dieren uit het verhaal (hoe loopt de beer en hoe de 
muis?), of het maken van een heel klankverhaal bij een deel 
van het verhaal. Dit musiceren kan met muziekinstrumenten, 
maar ook met materiaal, bijvoorbeeld kosteloos materiaal dat 
voorkomt in het verhaal (takjes uit het bos; hout, hamer en 
spijkers van Woeste Willem, schelpen van het strand). Tot slot 
kunnen kinderen improviseren en componeren naar aanleiding 
van emoties die een rol spelen in het verhaal: ‘Hoe klinken de 
vrolijke dieren, hoe klinken de droevige dieren?’

Luisteren
Het is altijd heel zinvol een link te leggen naar de 'eigen' 
muziek: ‘wie heeft er thuis muziek die past bij ...’. Uiteraard 
kun je ook zelf muziek aanbieden: ‘Welk fragment past het 
best bij het verhaal?’. Aanknopingspunten voor muziekbe-
luisteren kunnen bijvoorbeeld emoties, natuurgeluiden of een 
bepaalde sfeer zijn.
Verder kun je ook luister- en concentratiespelletjes spelen die 
aansluiten bij het verhaal of de illustraties, zoals richtingsspel-
letjes, luisterspelletjes met hard en zacht, met hoog en laag 
enzovoort.

Noteren 
Een klankspel, zoals beschreven bij ‘muziek maken’, kan ook 
door kinderen worden genoteerd. Door na te denken over 
de specifieke klankaspecten van hun geluiden (- muziek) en 
hoe die in een symbool zijn weer te geven, zijn kinderen heel 
gericht bezig met muzikale klankeigenschappen als hoog/laag, 
hard/zacht, snel/langzaam, schel/dof enzovoorts. Een geno-
teerd klankspel kan vervolgens weer door henzelf of anderen 
worden uitgevoerd, waardoor het voor kinderen direct duide-
lijk is waarom je überhaupt muziek zou noteren.
Ook bepaalde details die in de illustraties voorkomen, kunnen 
aanleiding geven tot het spelen en/of zingen ervan (het spe-
len van een reeds bestaande ‘notatie’ dus). Bijvoorbeeld: je 
ziet van de toverstaf van de tovenaar de vonken af vliegen: 
hoe zou dat klinken? Of: je ziet de bomen krom liggen van de 
wind: kunnen we die wind naspelen?

Bewegen
Door te bewegen op muziek ervaren kinderen de muziek grof-
motorisch: ze lopen op de maat, ze klappen op het ritme, ze 
ervaren de sfeer van de muziek en beelden die uit. Ook kom 
je met het bewegen op muziek tegemoet aan de natuurlijke 
bewegingsdrang van kinderen. Bewegen op muziek is dus een 
wezenlijk onderdeel van de muziekles.
Naar aanleiding van het verhaal of de illustraties kunnen kin-
deren dansen of vrij bewegen op:
• spreekteksten, passend bij het verhaal
• muziek, passend bij de sfeer van het verhaal/illustraties. Kin-

deren beelden de sfeer uit, met vrije bewegingen of met 
een (door de groepsleider of kinderen bedachte) dans 

• figuren uit het verhaal die door de groepsleider worden 
verklankt op bijpassende muziekinstrumenten, waarop de 
kinderen adequaat bewegen.

Bovenstaand overzichtje geeft een idee waar kansen liggen 
voor muziekonderwijs wanneer je met kinderen werkt rond 
prentenboeken. Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk; dit is 
slechts een aanzet!

Bodo en het oerwoudconcert
Ter illustratie van het voorgaande vind je in het nu volgende 
deel een muzikale uitwerking van het prentenboek ‘Bodo 
en het oerwoudconcert’. Hier en daar wordt een uitstapje 
gemaakt naar drama, beeldende vorming en dans. De acti-
viteiten worden beschreven naar de chronologie van het ver-
haal. Ze zijn geschikt voor kinderen variërend in de leeftijd van 
4 tot en met 7 jaar.
Lees om te beginnen het verhaal één of meerdere keren voor. 
Verhelder eventuele lastige woorden of begrippen. Wanneer 
iedereen het verhaal kent en begrijpt, kunnen we aan de slag!

1. Bodo vindt een geheiMzinnige doos 

Drama 
In de kring staat een lege doos, met gesloten deksel. Doe het 
deksel open en haal er iets denkbeeldigs uit. Een beetje thea-
ter mag wel! Laat door middel van mimiek, lichaamshouding 
en beweging zien wat het is. Het kan een muziekinstrument 
zijn, maar ook iets anders: een klok, een banaan, een voet-
bal... Laat zien hoe groot, klein, zwaar of licht het is. Wat kun 
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je er mee doen? De kinderen raden wat het is en doen alle-
maal even mee. ‘Voel je hoe zwaar het is? Laat eens zien met 
je handen hoe dik het is wat je vasthoudt? Zet je benen maar 
stevig op de grond!’. Vervolgens halen enkele kinderen din-
gen uit de doos en raadt de groep wat wordt uitgebeeld. 
Daarna wordt hetzelfde spel gespeeld in groepjes: een kind 
van het groepje pakt iets uit de doos, speelt er mee en 
‘bevriest’. Een volgende kind sluit daar met een instrument bij 
aan, daarop het volgende kind, net zolang tot alle kinderen 
samen een beeldengroep vormen. Wanneer een triangeltikje 
klinkt, komt de groep tot leven en beeldt uit wat het aan 
het doen is. Bij de volgende tik staat iedereen weer roerloos 
stil! Tot slot komt een fotograaf alle oerwoudvriendjes op de 
foto zetten met hun instrumenten. De kinderen vormen een 
tableau vivant. Een échte foto maken is natuurlijk het leukst.

Muziek 
Dan komt uit de doos een echte viool. Misschien dat een van 
de ouders een viool heeft of kan er op de plaatselijke muziek-
school een worden geleend. Samen wordt de viool bekeken: 
Hoe houd je hem vast? Kijk eens op het plaatje hoe Bodo dat 
doet? Hoe krijg je er geluid uit? Wie wil dat proberen? Waar is 
de viool van gemaakt, en waarvan de strijkstok? Het gedeelte 
waarmee je strijkt is gemaakt van de haren van de staart van 
een paard. Je kunt op een viool ook tokkelen, of net doen of 
het een gitaartje is. Hoe hou je hem dan vast?

Beeldende vorming 
In de bouw- of timmerhoek liggen allerlei spullen: kartonnen 
dozen, elastiekjes, bolletjes touw etc. Wie dat wil kan daar 
samen of alleen een ‘viool’ gaan bouwen. Elk ander instru-
ment dat daar gebouwd wordt en waar geluid uit komt is 
natuurlijk ook goed.

Muziek 
De moeder van Bodo wordt helemaal gek van Bodo’s viool-
muziek. Ze doet bananen in haar oren.    
Elk kind krijgt een kopie van onderstaande afbeelding van 
‘Bodo met de viool‘ voor zich. Terwijl de kinderen luisteren 
naar een opname van vioolmuziek kleuren ze de afbeelding 
in. De ingekleurde versie komt later nog van pas. 
Een geschikt muziekstuk is ‘Tzigane’ voor viool en piano van 
Maurice Ravel.

Korte inhoud ‘Bodo en het oerwoudconcert’
Op een dag vindt Bodo, een kleine orang-oetan, een 

viool. Aanvankelijk wordt iedereen horendol van Bodo’s 

pogingen er geluid uit te krijgen (moeder zit zelfs met 

bananen in haar oren), maar gaandeweg leert hij er 

prachtig op spelen. Tot op een dag de viool tussen de 

kaken van een krokodil verdwijnt en Bodo ontroostbaar 

achterlaat. Zó ontroostbaar dat zijn vader naar Oom 

Darwin gaat om een nieuw instrument te halen. Deze 

oom heeft een enorme verzameling mensenspullen. 

Vader komt terug met een zak vol muziekinstrumenten, 

maar een viool is er niet bij. Daarop besluiten ze samen 

naar oom Darwin te gaan. Slingerend door het oerwoud 

en varend op een boomstam maken ze een prachtige 

reis. 

Oom Darwin bewaart al zijn mensenspullen in een diepe 

grot. Die staat vólgestapeld met spullen; van koelkasten 

tot surfplanken, van schemerlamp tot kachel. Gedrieën 

gaan ze zoeken. Bodo vindt een koffer, eenzelfde als 

waar zijn viool in zat. Hij maakt hem open, maar wat 

blijkt:…. het is wel een héle grote viool. 

Er blijkt een contrabas in de koffer te zitten, ‘een 

moederviool’ zoals Bodo ernstig zegt. Gelukkig komt er 

na even zoeken dan toch een échte viool uit de koelkast 

tevoorschijn. Bodo begint er meteen op te spelen.

Thuisgekomen blijkt moeder alweer met bananen in 

haar oren te zitten. De broertjes en zusjes, vriendjes en 

vriendinnetjes blijken de andere muziekinstrumenten 

te hebben ontdekt en spelen er lustig op los. Het is een 

ontzettend lawaai, maar het klinkt wel leuk.

Bodo leert ze allemaal prachtig spelen, en dan geven ze 

……een oerwoudconcert.
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Er staat alweer een doos in de kring. Nu zitten er echte 
muziekinstrumenten in: trommels, woodblocks, triangels, cla-
ves, enzovoorts. Elk kind krijgt een instrument. Wanneer er 

niet voldoende instrumenten zijn, voldoen sim-
pele stokjes ook, of stenen om tegen elkaar 
te tikken of ander kosteloos materiaal. 
Het leukste is om met twee echte bananen 

het volgende spel te spelen: ‘Als ik de 
bananen in mijn oren heb, is het hele-
maal STIL en hoor ik niks. Als ik de

bananen er weer uithaal, hoor ik jullie  
wél spelen’. Je begrijpt: de kinderen  

mogen mét bananen NIET spelen,  
zónder bananen WEL. Laat de 

kinderen precies op tijd reageren. Maak er 
een spannend spel van door schijnbewegin- 

gen te maken of door langzaam of juist snel te bewegen. Voor  
wie liever niet met twee bananen in zijn oren zit, zijn onder- 
staande afbeeldingen. Kopieer en vergroot ze. Bordje 
moeder aap omhoog = stil, bordje muziekin-
strumenten omhoog = spelen. Ook kinderen 
kunnen de rol van dirigent vervullen. 

2. naar ooM darwin

Bodo en zijn vader gaan naar oom Darwin om een nieuwe 
viool te halen, nadat die van hem door een krokodil is verslon-
den. Ze slingeren aan lianen door het oerwoud en varen op 
een boomstam over de rivier.

Muziek en beweging  
We zijn in het speellokaal of ander lokaal waarin genoeg 
ruimte is om te bewegen. De kinderen beelden Bodo in het 
oerwoud uit, en bewegen op de volgende spreektekst (de 
onderstreepte woorden/woorddelen zijn de zware maatde-
len). Laat het verschil in tweekwartsmaat en driekwartsmaat 
daarbij duidelijk horen:

Hierna wordt de spreektekst herhaald met andere tweetallen. 
Let er op dat de kinderen goed op de maat lopen/varen, en 
dat de verschillen in maatsoort duidelijk te horen en te zien 

zijn. Stimuleer de kinderen in het gebruik van de héle 
ruimte en prikkel ze tot expressiviteit. 

Dans  
Bekijk samen de platen in het prentenboek waarop je Bodo en 
zijn vader in de bomen ziet slingeren, en die waarop ze varen. 
Zorg voor twee verschillende muziekfragmenten: een in een 
tweekwartsmaat in een lekker uptempo, een ander in een wat 
langzamere driekwartsmaat.
‘Welk muziekje past bij welke plaat, en waarom?’ 
Het fragment in tweekwartsmaat hoort bij slingeren (lekker 
snel, vraagt om korte bewegingen), en het ander in drie-
kwartsmaat hoort bij varen (langzaam, loom en het dobbe-
ren past bij een driedelige maat). Bespreek met de kinderen 
hoe Bodo en zijn vader bewegen als ze slingeren of varen. Zo 
breng je de kinderen alvast op ideeën om straks passend bij 
de muziek te kunnen bewegen.
Laat vervolgens na elkaar de slinger- en vaarfragmenten horen. 
De kinderen bewegen passend op de muziek. Let er op dat ze 
niet alleen hun armen bewegen, maar hun hele lijf gebruiken. 
(‘Slinger eens met je heupen/knieën/voeten?’). Zorg er ook 
voor dat ze van de hele ruimte gebruik maken.
Laat tot slot een compilatie van korte fragmenten van beide 
muziekjes horen, waarop de kinderen adequaat moeten rea-
geren. 

3. viool oF ContraBas? 

Eindelijk komen Bodo en zijn vader aan bij Oom Darwin. Het 
blijkt dat hij al zijn mensenspullen bewaart in een diepe grot. 
Die staat vólgestapeld met spullen; koelkasten, surfplanken, 
schemerlampen. Met zijn drieën gaan ze zoeken. Bodo vindt 

Door het oerwoud met zijn twee, (‘varen’ met ‘peddels’ in 
tweetallen, op de tekst 
+ trommelslag , in drie-
kwartsmaat)

Varen, varen, hupsakee!
We varen naar oom Darwin toe
En we zijn nog lang niet moe!

Kinderen, let heel goed op: (in tweekwartsmaat  
verder)

Even verder, maar dan STOP! (kinderen stoppen precies 
op tijd)

Bij oom Darwin naar benee (zeg dit bijna fluisterend; 
de kinderen lopen op de 
plaats,

Van de trap af, tree voor tree maken zich steeds kleiner,
Diep de grot in, kun je ’t zien? op de hurken, hand voor 

de ogen, kijken rond,
Nu nog zoeken, ik tel tot tien! maken zich weer groot
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!!!! rondlopen en zoeken, 

bevriezen op de 10de tel).

Door het oerwoud met zijn twee, (Lopen in tweetallen op 
de tekst + trommelslag, 
in tweekwartsmaat)

Lopen, lopen, húplakee!
We lopen naar oom Darwin toe
En we zijn nog lang niet moe!
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een koffer, net zo een als zijn vioolkoffer. 
Hij maakt hem open, maar wat blijkt? Er zit 
een contrabas in de koffer. ‘Een moedervi-
ool’, zoals Bodo ernstig zegt.
 
Muziek 
Bekijk de illustratie van de contrabas met de 
kinderen en laat hen de verschillen en over-
eenkomsten met de viool onder woorden 
brengen (hij is veel groter, je houdt hem 
anders vast, maar ziet er vrijwel hetzelfde 
uit). Bespreek ook de te verwachten klank 
van het instrument (zal het hoger zijn, of 
juist lager, harder of zachter, of zal het klin-
ken als een fluit: Wat denken jullie?).
Laat de kinderen vervolgens een muziek-
fragment van een contrabas horen terwijl 
ze de illustratie bekijken. Bespreek de eer-
der uitgesproken klankverwachting met de 
kinderen: ‘Klinkt het ook zoals wij dachten?’
Laat vervolgens het fragment vioolmuziek horen en bespreek 
de verschillen in klank. 

Vergroot en kopieer onderstaande tekening 
voor alle kinderen. 

Elk kind heeft de kleurplaat voor zich en 
kleurt deze in terwijl de contrabasmuziek 

klinkt.
Laat tenslotte een compilatie van 

korte stukjes viool afgewisseld met 
contrabas horen. Wanneer de kin-
deren de viool horen, houden ze de 

kleurplaat van de viool omhoog, 
idem met de contrabas. Wan-
neer kinderen weten wat tur-

ven is, kunnen ze dat ook doen, 
op hun kleurplaten.
 

4. aFsluiting

Wanneer Bodo weer terugkomt met zijn 
viool, leert hij alle oerwoudkinderen muziek 
maken. Dat kunnen wij ook! Herhaal hier-
voor de muzikale opdrachten onder 1: 
“Bodo vindt een geheimzinnige doos”. De 
opdrachten kunnen nu ook zonder bananen 
worden uitgevoerd; gebruik de vioolstok 
(omhoog is spelen, naar beneden is stil) of 
ander dirigeerstokje om het oerwoudcon-
cert te dirigeren.
Kinderen vinden het prachtig als je hun 
eigen muziek opneemt, waardoor ze het 
kunnen terughoren. Wanneer je de opname 
voor alle kinderen tenslotte op een cd 
brandt, geef je ze een waardevol aanden-
ken mee voor later.

Tip voor maand- of weeksluiting
Maak van enkele illustraties uit het prentenboek sheets of 
dia’s en projecteer die op de muur. Vertel er zelf het verhaal 
bij en laat de kinderen het met de uitgewerkte lesonderdelen 
uitbeelden/ondersteunen. Succes verzekerd!

Christiane Nieuwmeijer is docent muziek aan Pabo  

INHolland Alkmaar en het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag. Verder is zij als inhoudelijk medewerker Kunst 

en Cultuur Primair Onderwijs verbonden aan SLO,  

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling te 

Enschede.

De illustraties afkomstig uit “Bodo en het oerwoudconcert” 

zijn met toestemming van de uitgever overgenomen. 

De overige illustraties zijn van de auteur.

Fotografie: Felix Meijer

Noten 
1 Het prentenboek als springplank, Mooren, P. 

Uitgeverij Sun, Nijmegen, 2000
2  Het prentenboek als Invalshoek, Nieuwmeijer, C. 

Uitgeverij Van Gorcum, Assen 2008

Literatuur
Bodo en het oerwoudconcert , Hans de Beer en 

Serena Romanelli, De Vier Windstreken 1995 

ISBN 90 5579 062 1

Het prentenboek als Invalshoek, C. Nieuwmeijer,  

Uitgeverij Van Gorcum, Assen 2008

ISBN 9 789023 243168 

 , Uitgeverij Cantecleer, De Bilt 1e druk 1983
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Een citaat van de psycholoog en filosoof Vygotsky (1896). Veel 
uit zijn gedachtegoed, met name zijn filosofie over de zone 
van de naaste ontwikkeling, is van invloed op het Nederlandse 
onderwijs. Bovenstaande spreuk nodigt uit muziek en vooral 
muzikale creativiteit een serieuze plek in onderwijs te geven. 
Je hoeft geen muziekexpert te zijn om de zone van de naaste 
muzikale creativiteit aan te spreken en daarmee de muzikale 
ontwikkeling te stimuleren. Auditieve en muzikale activiteiten 
zijn makkelijker vorm te geven en in te passen in het onderwijs 
dan je misschien in eerste instantie denkt.

Groepsleiders kunnen kinderen leren naar muziek te luisteren. 
Maar vóór muzikale ontwikkeling komt de auditieve ontwik-
keling. In deze eerste fase is het van belang kinderen bewust 
te maken van geluid en stilte, klank, melodie, ritme, tempo en 
dynamiek. Op dat vlak valt veel, spelenderwijs, te ontdekken. 

Klankverkenning
Kinderen willen in eerste instantie woorden en verhalen 
omzetten in klanken. De koe doet ‘boeh’ en de poes ‘miauw’ 
en auditieve raadspelletjes ‘klinkt als..’ zijn de meest voor de 
hand liggende voorbeelden. Geluiden bij een verhaal verzin-
nen en auditieve reageerspelletjes zijn logische vervolgactivi-
teiten. Daarna kun je gaan werken aan het maken van eigen 
klankstukjes. 
Door te spelen met geluiden leren kinderen niet alleen daar 
naar te luisteren, maar ook naar elkaar. Dat gebeurt door met 
verschillende materialen te experimenteren. Bijvoorbeeld met 

een sleutelbos, verschillende soorten papier en plastic, waar-
mee geritseld en gefrommeld kan worden, het aantikken van 
flessen gevuld met een laagje water, met de handen spetteren 
op water, rinkelen met belletjes, tikken op trommels, tegen 
elkaar slaan van houtblokken, pannendeksels, enzovoorts. 
Tijdens deze activiteiten worden geluiden onderzocht op hun 
eigenschappen en mogelijkheden. Wanneer het materiaal uit-
nodigend is zal het kinderen aanzetten initiatieven te nemen 
om dingen uit te proberen en keuzes te maken welk materiaal 
hun voorkeur heeft. 
Met hulp van de groepsleider leren ze een indeling te maken: 
hard - zacht, hoog - laag, lang - kort. Spelenderwijs leren ze 
structuur aan te brengen in de verschillende geluiden. 
Met de stem nadoen van geluiden en precies nazingen van 
klanken kan voor kinderen een boeiende uitdaging zijn.  Gelui-
den worden hierdoor anders beleefd en krijgen al doende 
betekenis, er ontstaat een bewustwording van klanken. In dit 
ontdekkingsproces legt een kind als het ware een eigen inner-
lijke klank- en materiaalbibliotheek aan waar het later mee aan 
de slag kan om klankstukjes te maken. 
De volgende fase is het beluisteren van al die geluiden afzon-
derlijk en bij elkaar. Spelen met ritme en volume door klanken 
te herhalen; kort of lang, hard en zacht en alles wat ertussen 
in zit. Tijdens het onderzoeken van dit soort variaties ontdek-
ken ze welke sferen er met klanken gemaakt kunnen worden. 
Welke emoties ze oproepen en ook welke emoties je tot uit-
drukking kunt brengen door middel van klanken. Als het kind 
eenmaal aan het werk is en er eigen klankstukjes ontstaan, 

ontstaat ook de wens om het 
vast te leggen. Hiervoor hoeft 
het kind geen noten te kun-
nen lezen. Door middel van 
(verf)tekeningen met punten, 
cirkels, stippellijnen, blokjes, 
golvende lijnen en ook met 
kleuren zijn kinderen prima 
in staat hun eigen grafische 
klankpartituur te maken. Zo 
kunnen ze niet alleen naar 
elkaars werk luisteren, maar 
het ook bekijken en zelfs een 
eigen interpretatie van het 
werk van een ander spelen.

Het geluid van stilte
In de honderden geluidsprik-
kels die kinderen dagelijks 
horen is aandacht voor stilte 
en het werkelijk beleven van 
stilte van wezenlijk belang om 

Muzikale 
Creativiteit alexaNdra vaN der HilsT

Muzikale creativiteit moet, net als creativiteit op andere gebieden, beschouwd worden als een basale 
menselijke eigenschap en niet als een specifieke gave die slechts weinigen bezitten.
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het gehoor te trainen en te ontdekken waar klank vandaan 
komt. Een mooie stilteoefening is kinderen te vragen muisstil 
te zijn en dan naar omgevingsgeluiden van ver weg te luiste-
ren en zich vervolgens op hun eigen lichaamsgeluiden te con-
centreren. Slikken, ademhalen, geruis in je hoofd dat je hoort 
als je je oren dichtdrukt, geven weer een hele andere beleving 
van geluid en stilte.
Tot nog toe hebben we het hier over het 
ontwikkelen van de muzikale creativiteit. Dat 
kan al in de onderbouw beginnen door kleu-
ters geluiden bij verhalen te laten verzinnen, 
gevolgd door het maken van een eigen klank-
verhaal. Vanaf de middenbouw kun je gedich-
ten verklanken en bewegingen verzinnen op 
klanken. Het ontdekkende en creërende spel krijgt zo meer 
artistieke inhoud. Ritmes trommelen en daar in groepjes vari-
aties op bedenken en aan elkaar plakken, slaat ook meestal 
erg aan. Je kunt ook aan de slag met het maken van een 
klankdécor. Van klank kom je bijvoorbeeld op ritme, van ritme 
op fantasiewoorden en vervolgens weer op echte woorden. 
Met echte woorden - en trouwens ook met fantasiewoorden! 
-  kun je weer verder spelen, woordgrapjes maken, creatief 
schrijven en `elven´ en haiku´s dichten. In het doekatern van dit 
nummer ga ik hier verder op in: van klankdécor naar muziek 
beleven.

Naar muziek luisteren
Muziek is een in een vorm gezette klank 
die een persoonlijke betekenis heeft 
voor mensen. Net zoals een kind woord-
jes leert en een woordenschat vormt bij 
het horen van verhalen, bouwt het in 
het luisteren naar muziek een muzikale 
taal op; een muziekidioom. Dit proces 
vindt plaats zonder dat het kind bewust 
bezig is met leren. Kinderen luisteren 
naar muziek en neuriën in hun hoofd of 
hoorbaar mee. Ze herhalen voor zichzelf 
flarden van iets wat ze hebben gehoord. 
Dit is te vergelijken met de manier 
waarop kinderen zichzelf een taal leren 
en woordjes brabbelen. In het luisteren 
naar muziek verinnerlijkt het kind wat 
het hoort. Het leren vindt plaats op een 
informele wijze, gewoon door te luiste-
ren. Luisteren naar muziek zonder enige 

uitleg is op zich dus een nuttige activiteit. Je zou de dag kun-
nen beginnen of afsluiten met muziek. Of tijdens een activi-
teit, waarbij kinderen voor zichzelf werken, rustige muziek op 
de achtergrond kunnen draaien. 

Muziek drukt ook emoties uit. Melodie, tempo, toonhoogte, 
hard, zacht, timbre en dynamiek zorgen samen dat muziek 
betekenis krijgt. Hoe je muziek beleeft, welke betekenis je 
eraan geeft is weliswaar persoonlijk, maar kenmerken van 
klanken en een bepaalde combinatie van klanken maakt, dat 
we collectief in bepaalde muziekstukken bepaalde emoties en 
sferen kunnen herkennen. Luisteren naar muziek is nu geen 
informeel leren meer waar alles min of meer onbewust opge-
pikt en verwerkt wordt. Het is een expliciet proces waarbij 
praten over de muziek een belangrijke rol speelt. Net zoals 
elke ervaring in het leven is ook luisteren gebouwd op eer-
der opgedane luisterervaringen. De luisterervaringen bepalen 
wat je hoort. Om muzikaliteit te bevorderen is het van belang 
dat het leren luisteren naar muziek ontwikkeld wordt. Door 

gericht naar muziek te luisteren werk je impli-
ciet aan het reguleren van aandacht. Melodie 
en patronen in de muziek worden altijd afge-
wisseld. Herhaling, verschillende melodie-
lijnen en allerlei variaties in een muziekstuk 
maken, dat een muziekstuk een herkenbare 
vorm krijgt. Hier bewust naar luisteren maakt 
dat het kind muzikale kenmerken die het ook 

in andere muziekstukken heeft gehoord, herkent. Door het 
luisteren heeft het kind leren horen. Je zou nu over kunnen 
gaan tot het maken van een eenvoudige partituuranalyse. 

Het luisteren en horen is de basis van muzikaal gedrag. Muzi-
kaal gedrag is zingen, spelen met en op een instrument, 
samen muziek maken, muziek bedenken, bewegen en dansen 
op muziek, muziek zoeken bij een verhaal, film of circusact. 
Muziek kan ook als vervoermiddel in het leren gebruikt wor-
den, waarlangs informatie en vaardigheden begrepen en 
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stilte is een wezenlijk 

onderdeel van muziek. Het 

is het begin van muziek

begona olavide mudejar
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eigen gemaakt kunnen worden. In het 
maken van een partituuranalyse wordt 
bijvoorbeeld naast het muzikale ook aan-
spraak gedaan op het logisch mathemati-
sche denken.
Muziek kan ook de insteek zijn om 
andere kennis op te doen. Denk bijvoor-
beeld aan de klavecimbel als voorloper 
van de piano. Kennis over oude instru-
menten, hoe ze gemaakt werden en hoe 
ze klonken kan een heel andere beleving 
van het vak wereldoriëntatie teweegbren-
gen. Trouwens, als je de kans krijgt is een 
bezoek aan een kerk om samen met je 
groep het geweldige klankregister van 
een kerkorgel te ontdekken een machtige 
ervaring! Maar ook het luisteren naar een 
symfonie en het leven van een compo-
nist kunnen als uitgangspunten voor een 
bepaalde periode in de geschiedenis die-
nen. Muziekfilms zijn daarbij een mooie 
bron van informatie.

Groepsleiders en vakspecialisten
Muziekdocenten zijn de vakspecialisten. Zij geven meer de 
technische en artistieke achtergrond over hoe een muziekstuk 
is opgebouwd. Zij beschikken over specifieke kennis over hoe 
je een instrument kunt leren bespelen. Hoe je een muziek-
stuk zelf kunt maken, improviserend of  volgens een bepaalde 
methode of stijl. In het leren bespelen van een instrument gaat 
het erom dat het instrument je ‘pakt’. Artistieke en muziek-
technische aspecten spelen naast doorzetten in het oefenen 
van vaardigheden  de hoofdrollen. Vakspecialisten zijn de aan-
gewezen personen om samen met het kind daarin op weg te 
gaan.

Groepsleiders kunnen kinderen in aanraking brengen met ver-
schillende aspecten van muziek. In de creatieve muzikale ont-
wikkeling vormen exploreren en experimenteren de basis. Het 
materiaal moet aanzetten tot nieuwsgierigheid en verwonde-
ring. De min of meer vrije opdrachten moeten in zich dragen 
dat de kinderen ervaringen opdoen waarin ze ontdekken dat 
ze het inderdaad kunnen. In die uitdaging huist de uitnodiging 
om telkens een stapje verder in het eigen onderzoek te gaan. 
Daarbij treedt de groepsleider op als begeleider en coach.
Groepsleiders kunnen kinderen ‘muziekminded’ maken. Wan-

neer je met muziek op school gaat werken 
heeft het pas echt zin als het op basis van 
regelmaat gebeurt. Een losstaande activi-
teit gaat zo weer voorbij en verdampt als 
een druppel op een gloeiende plaat. De 
brede schoolontwikkelingen zijn bij uitstek 
geschikt om een relatie aan te gaan met 
een centrum voor kunsteducatie. Een mooi 
startpunt zou zijn wanneer groepsleiders 
en muziekvakdocenten elkaar ontmoeten 
en meekijken in elkaars keuken. Zij zouden 
samen sprankelende leerlijnen uit kunnen 
stippelen waarbij muziek binnen gekoppeld 
wordt aan muziek buiten de schoolmuren. 
Concertbezoek en een bezoekje achter de 
schermen van een orkest horen daar van-
zelfsprekend bij. Misschien zelfs naar het 
Concertgebouw in Amsterdam!

Om terug te komen op Vygotsky: Muzikale 
creativiteit behoort net als creativiteit in alle 
andere kunstzinnige gebieden tot de basis 
van ons menszijn. Daarom verdienen zij 
aandacht in het onderwijs. 

Alexandra van der Hilst is choreograaf en sociaal pedagoog. 

Zij geeft trainingen en workshops over Kunst in Leren.

Informatie: www.ab3.nu of mail: toekomst@ab3.nu

Literatuur
‘Voorbij de Kaders, verwondering over onze leer~kracht en 

bewondering voor onze leer~kracht’. A. van der Hilst, Kunstvormen 

gekoppeld aan inzichten over leren vanuit wetenschap, kunst en 

onderwijs. Cassette met studieboek, activiteitenboek en cd rom. ISBN 

978-90-77834-23-7.  

Wanneer u het boek in november, december of januari bij de 

uitgeverij bestelt via mailadres secretariaatagiel@gmail.com (o.v.v. 

Mensenkinderen) ontvangt u het met € 10,00 korting voor € 73,50 

incl. verzendkosten.
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Coöperatief leren
Het coöperatieve element is essentieel in de lessen. Samen-
spelen is immers een van de krachten van muziek. En de 
essentie van coöperatief leren is samenwerken. De schrijver 
vindt coöperatief leren een fascinerende manier om onderwijs 
in te richten. Kinderen zijn gemotiveerd en betrokken, er is 
veel meer creativiteit. Een manier van werken en leren, waarbij 
naar zijn idee op een krachtige en toch open wijze recht wordt 
gedaan aan de kwaliteiten die in de kinderen aanwezig zijn en 
die wachten om aangesproken te worden. 
De vier principes van coöperatief leren worden uitgewerkt: 
simultane interactie, gelijkwaardige bijdrage, individuele aan-
spreekbaarheid en positieve onderlinge afhankelijkheid. 

Bij de activiteiten in dit boek worden drie fasen onder-
scheiden: 
1 klassikale oriëntatie 
2 werken in teams 
3 klassikale presentatie en reflectie. 
De organisatie wordt uitgewerkt met behulp van een voor-
beeld hoe je in muziek leert samenwerken en hoe je met de 
kaartjes kunt werken. Hij gaat zelfs in op ‘geluidsmanage-
ment’ zoals hij het werken met geluid noemt . Muziek maken 
in teams betekent immers dat verschillende kinderen tege-
lijkertijd geluid maken. Een belangrijk aandachtspunt hier-
voor is het beheersen van het geluid, waar hij praktische tips 
voor geeft. Mijns inziens ook bruikbaar bij andere 
samenwerkende activiteiten. Tevens 
beschrijft hij concreet drie 
werkvormen om overleg 
en reflectie te stimule-
ren en gaat hij in op de 
voorwaarde voor coöpe-
ratief leren: bereidheid 
tot samenwerken waar 
veiligheid en vertrouwen 
voor nodig is. 

Aspecten van muzikaal leren
In zijn inleiding gaat de schrijver in op het 
belang van actief omgaan met muziek op een samenwer-
kende manier. Het luisteren en actief omgaan met muziek 
heeft met name bij kinderen een positieve en stimulerende 
invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Naast het kun-

CoöperatieF 
leren in muziek sylvia sCHipper

Voor me ligt een boek met een aantrekkelijke kaft die 
uitnodigt om er een kijkje in te nemen. Het is verdeeld 
in twee delen waarbij het tweede deel praktisch met 
compleet uitgewerkte lessen is. Het beslaat het grootste 
deel van het boek en staat vol suggesties, waarbij je met 
een minimum aan voorbereiding zo aan de slag kunt. En 
daarmee een haalbaar en eenvoudig antwoord is op het 
gebrek aan actieve muziekbeoefening bij kinderen in 
het primair onderwijs. Er zijn veel muzikale activiteiten 
opgenomen die kinderen eenvoudig in teams kunnen 
uitvoeren. Zo zijn er kleine activiteiten van tien, maar 
ook van dertig tot vijfenveertig minuten. Gekozen is voor 
eenvoudige, pakkende en speelse muzikale activiteiten. Zonder nadruk op 
notenschrift, zonder complexe instrumentale vaardigheden en zonder gebruik van ingewikkelde 
muziektheoretische kennis. Om deze activiteiten in de groep te gebruiken hoef je als stamgroepsleider niet 
over uitgebreide muzikale vaardigheden te beschikken of veel van muziek te weten. Er is een cd bijgevoegd 
met muziekfragmenten en werkkaartjes. Je hoeft dus niet op zoek naar bruikbare muziek of plaatjes. 
Kinderen worden spelenderwijs en op een verrassende wijze in contact gebracht met klank, muziek, 
creativiteit en fantasie.

Groep (1,2) 3,4,5,6,7,8

Concreet  
eindproduct

Muziekfragmenten geordend naar de 
ervaren sfeer, manier om sfeer uit te 
beelden

Muzikale  
vaardigheden

Luisteren, onderscheiden van  
muzikale parameters en sferen

Coöperatieve 
activiteit

Duo’s en viertallen

Materiaal Korte fragmenten van sfeermuziek
Sfeerkaartjes
Papier met vakken erop om zelf te teke-
nen

Voorbereiding Geen bijzondere: voldoende aantal 
sfeerkaartjes of notitiebladen kopiëren

Uitvoeringstijd 10- 15 min
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nen hanteren van melodie, ritme en vorm doet het ook een 
beroep op andere vaardigheden zoals ruimtelijk inzicht, het 
kunnen ordenen, systematiseren, abstraheren, visualiseren en 
analyseren.
Het gebruik van de omschreven activiteiten leidt tot de ont-
wikkeling van sociale vaardigheden, zoals luisteren, overleg-
gen, samen oplossingen bedenken en afspraken nakomen.
Hij wijdt een hoofdstuk aan het verwerven van muzikale 
vaardigheden. Bij deze activiteiten worden 
er verschillende soorten muzikale kennis 
aangesproken: 
• formele kennis: objectieve feiten over 

muziek 
• informele kennis:  kennis die samenhangt 

met eerder opgedane muzikale ervaringen
• muzikaal gevoel: kennis die gezien kan 

worden als muzikale intuïtie 
• (zelf)sturing:  de ontwikkeling van het aansturen 

van het eigen musiceren en luisteren 
• procedurele kennis: alles wat samenhangt met het muzikale 

handelen als uitvoerder en luisteraar. Alle dimensies van 
kennis komen hierin samen. 

Houding van de groepsleider
Coöperatief musiceren vraagt van een groepsleider  een 
andere houding en aanpak, zo stelt de schrijver. Het muziek-
onderwijs waarbij de groepsleider het grootste deel als een 
dirigent strak de touwtjes in handen houdt en frontaal voor 
de groep staat, maakt plaats voor muzikale interactie tussen 

kinderen. Ze helpen elkaar bij het verwerven van muzikale 
vaardigheden en kennis.

een bruikbaar boek
De schrijver begint zijn voorwoord  met het droombeeld dat 
hij een boek wilde maken vol muzikale ideeën, een boek dat 
kinderen aanzet tot muzikale interactie. Naar mijn idee is hij 

hierin geslaagd.
In de lessen komen de basisactiviteiten op een 

mooie manier bij elkaar. Gesprek, doordat 
de kinderen veel mogen overleggen. Kin-
deren zullen de opdrachten als een spel 
ervaren. Passende en speelse activitei-

ten zijn namelijk de sleutel tot coöperatief 
leren. Het feest van muziek met elkaar 
maken en vieren spreken voor zich. 

De schrijver wil  de kwaliteiten die in de kinde-
ren aanwezig zijn aanboren. Is dit niet wat we in 

het jenaplanonderwijs allemaal willen? Kennis wordt gekop-
peld aan handelen en ervaren. Frontaal lesgeven maakt plaats 
voor interactie tussen kinderen.  
Door de insteek van coöperatief leren is het mijns inziens een 
bruikbaar boek in de jenaplanschool, omdat het aansluit bij 
de jenaplanvisie om kinderen te laten samenwerken en een 
beroep te doen op hun zelfstandigheid.

Besproken werd door Sylvia Schipper:

Coöperatief leren in muziek, F. Evelein, Baarn 2008, 288 pag. ISBN 

9789055745715, € 41,00, (incl. cd)

Kinderen hebben een aantal kaartjes voor zich liggen met verschillende afbeeldingen. Er wordt een muziekfragment gespeeld 
en na ongeveer 45 sec. weggedraaid. Stimuleer de kinderen om eerst eens met ogen dicht te luisteren en te wennen aan het 
luisteren naar muziek. Vervolgens nogmaals hetzelfde fragment. Tijdens het luisteren kiezen ze zonder te praten een kaartje dat 
de beste sfeer weergeeft.

HOE IS DE SFEER
Eerst alleen, dan in 2-tallen en daarna in een 4-tal muziek zes tot acht korte fragmenten van 30 sec. tot 1 min. laten 

horen  track 1 t/m 8        
kaartjes kies een serie uit de sfeerkaartjes

1. Werk eerst alleen. Luister naar de muziek en kies bij elk stukje muziek een plaatje dat volgens jou goed bij de sfeer past.
2. Vorm een tweetal en vergelijk samen je keuze. Vertel elkaar wat in de muziek er voor zorgt dat je dit plaatje kiest.
3. Luister nog een keer naar de fragmenten en stel eventueel je keuze bij.
4. Leg de plaatjes in een volgorde van het voor jullie mooiste muziekstukje naar het minst mooie. Overleg samen wat in de 

muziek er voor zorgt dat je voor deze volgorde kiest.
5. Vorm nu een viertal en wissel uit wat je hebt gevonden. Let goed op verschillen en overeenkomsten.

 

SFEER van muzIEk tEkEnEn En bEnOEmEn
Eerst alleen, vorm daarna een 
tweetal

muziek zes tot acht korte fragmenten van 30 sec. tot 1 min. laten horen  track 9 t/m 18       
nodig formulier 1
           kleurpotloden

1. Pak een formulier en kleurpotloden.
2. Maak per muziekstukje een tekening waarin je de sfeer van de muziek weergeeft. Kies in de rechterkolom sfeerwoorden die 

bij de muziek passen.
3. Als je zes tekeningen af hebt, vorm je een tweetal en vergelijk wat je gemaakt hebt. Let op overeenkomsten en verschillen. 

Welke zijn dat? Waardoor komt dat denk je?
4. Nu vormen jullie viertallen en vergelijk wat je gevonden hebt met je duo. Kies een belangrijke overeenkomst en een belangrijk 

verschil. Welk muziekstuk vinden jullie het mooist? Waarom?
5. Met de groep delen we de overeenkomsten en verschillen.



M E N S E N K I N D E R E N  114   november 2008 ��

Als ik een lied heb gevonden om te gebruiken in mijn groep, 
ga ik eerst na wat het didactische uitgangspunt is. Wordt het 
een klank-, vorm- of betekenisactiviteit of kan ik een combi-
natie maken? In deze les kies ik voor klank en betekenis. Dan 
bedenk ik welke domeinen erbij passen: Gaan we luisteren 
naar muziek, er op bewegen, erover praten, gaan we muziek 
maken of noteren? Deze keer kies ik voor maken en erover 
praten. In de tweede les komen noteren en luisteren aan bod. 
Bewegen doe ik met het lied dat ik ze vorige week heb aan-
geleerd.

Ik kleur mijn hand blauw met een krijtje, een enkeling ziet 
het, terwijl ik de kinderen een verhaal vertel over een gekke 
blauwe steen die ik naast een boom zag liggen. Ik raap de 
steen denkbeeldig op en laat mijn hand zien. De meesten ver-
gapen zich aan mijn hand. Een enkeling roept: “Dat deed je 
net met blauw krijt”. Wat maakt het uit. Ze zitten in het ver-
haal. En fantaseren er samen op los over wat er in de steen 
zou kunnen zitten en daarbij vertel ik over de blauwbilgorgel.

Dan begin ik de tekst te “zingzeggen”. 
Ik vergis me een beetje in de geschreven 
melodie, maar het repeterende raban, 
raban, raban roept iets op en is meteen 
raak. Ik klap de ritmische bouwsteen 
raban, raban, raban voor en maak een 

gebaar van ‘klap maar na’. Ik vervolg met 
rabijst en de andere twee van de vier couplet-
ten. Nu maken we muziek. We klappen op de 
stoelrand, op tafel, op de grond. We doen het 
zacht, heel zacht, een beetje harder. Op tafel 
liggen verschillende Orff-instrumenten. Ieder-
een wil ze graag bespelen. Het tempo ligt 
hoog. Er wordt veel gewisseld. De groepen 
worden verdeeld in 'Raban', 'rabijst' en 'ra'. 
Wie is de zachte groep? Wie de scherpe? Wie 
de lange? Wie de lage?

Op deze manier ervaren de kinderen dat je 
kunt spreken over muziek. Dat je klanken kunt 
benoemen. Dat je met je eigen smaak en voor-

keur mee kunt doen. We vormen onze mening door te praten 
over klankkleur, toonhoogte, toonlengte en dynamiek zonder 
het direct zo te noemen. 

Aan het eind van de les pak ik mijn gitaar en speel het hele 
lied nog een keer. De instrumenten liggen dan al weer op 
tafel. De kinderen zingen het al aardig mee en beleven veel 
plezier aan de refreinen. De volgende keer gaan we luisteren 
naar een stukje muziek. Waar is de Blauwbilgorgel nu? Is de 
muziek hard? Of zacht? Hoog? Laag? Dof? Teken het eens. 
Die getekende muziek kan weer gespeeld worden op Orff-
instrumenten. Hoe teken je zacht? Kort? Etc.

Tenslotte herhalen we het lied van vorige week. De kinde-
ren bewegen in slowmotion door de klas op denkbeeldige 
fietsen, terwijl we het lied “Als ik vroeg in de morgen naar 
school fiets…….” zingen. Een lied dat in mineur begint maar 
in majeur eindigt. Een mooi besluit na een toch wat donkere 
Blauwbilgorgel.

Ronald Spanjaardt is groepsleider van een middenbouw-

groep van jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn en 

gitaardocent.

Fotografie: Felix Meijer

een Muziekles 
in de 
MiddenBouw 
de blauwbilgorgel 
rONald spaNJaardT

Wat sport is  

voor het lichaam, 

is muziek maken 

voor de geest.

M
u

z
I

E
K



M E N S E N K I N D E R E N  114   november 2008��

Als redactie van Mensenkinderen vonden we het een goed 
idee om relevante vakliteratuur  te bespreken die te maken 
heeft  met het thema van het blad. Tenslotte wil je je als stam-
groepleider of jenaplanner je blijven ontwikkelen door regel-
matig de vakliteratuur er op na te slaan. Deze keer mag ik een 
poging wagen. In eerste instantie put ik natuurlijk uit de Suus 
Freudenthalbibliotheek. Uit een lijst met titels kies ik er twee:
• Zullen we een elektronisch orgel bouwen?  Piet Conijn, Nico 

Schouws, Harry Valkenier,  2007
• Kunstzinnige/Muzische vorming, stukken uit het Jenaplan-

archief, Kees Both 1996

Ik vraag de beide boeken op en gelukkig kan ik in plaats van 
verzending per post het afleveren van de boeken via een col-
lega laten lopen. Het kost wat extra levertijd, maar bespaart 
verzendkosten. Eenmaal de boeken in huis beantwoorden ze 
beide niet aan de verwachting. Ik had gehoopt om iets meer 
te weten te komen over muziek in het jenaplanonderwijs. De 
boeken blijken om uiteenlopende redenen niet bruikbaar. 
Het eerste boek bevat oude archiefstukken waaronder geko-
pieerde artikelen van meer dan veertig jaar oud. Voor diep-
gaande studie wellicht bruikbaar, maar voor de dagelijkse 
praktijk niet geschikt. Met het tweede boek is het niet beter. 
Het blijkt niet te gaan om muziek maar, om techniek. De boe-
ken kunnen eigenlijk meteen weer terug naar de bibliotheek.
Om niet met lege handen te staan kijk ik even op het internet, 
waar ik steeds vaker boeken bestel. In dit geval www.bol.com  
Ik tik in: ‘muziek + basisonderwijs’ . In een mum van tijd rollen 
er enkele mooie titels uit. De meest interessante titel is voor mij 

‘Coöperatief leren in muziek’. Dit boek wordt elders beschre-
ven door Sylvia Schipper. De beschrijving laat ik daarom aan 
mij voorbij gaan. De levertijd na bestelling is verrassend snel. 
Vóór vijf uur bestellen betekent morgen al in huis.

Ook nog even snel googelen levert bruikbare resultaten op. 
Met jenaplan + muziek: meer dan 13.000 matches binnen 
0,05 sec. ! Zo vind ik bruikbare linkjes op het internet die 
me op het spoor kunnen zetten van nuttige informatie over 
muziek in het (jenaplan)onderwijs, zoals  

• jenaplan.prikpagina.nl
• www.muziekonderwijs.nl
• www.muziek-onderwijs.nl/muziek 
• www.vaneisden.nl/html/muzieklessen.html

De plaatselijke bibliotheek is ook behoorlijk toegerust 
met boeken op het gebied van muziek, weliswaar 
niet toegespitst op Jenaplan, maar toch. Behalve de 
boeken in het rek, blijken er verrassend veel boeken 
te reserveren die ik over kan laten komen uit andere 
bibliotheken. De levertijd is zelden meer dan vijf werk-
dagen en het kost me hooguit vijftig cent per boek 
om te reserveren. 

Kortom, de Suus Freudenthalbibliotheek legt het deze 
keer af tegen andere bronnen en partijen als het gaat 
om bruikbare informatie t.a.v. jenaplan en muziek. 
Wellicht dat de SF-bieb de volgende keer bij een 
ander onderwerp wel als winnaar uit de bus komt. En 
nu nog zien dat ik de beide boeken weer terug krijg in 
de SF-bibliotheek. 

Peter te Riele is redactielid van Mensenkinderen

Fotografie: Felix Meijer

suus Freudenthal BiBliotheek peTer Te riele
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M uzI E KMiNuuTJes
Een houten kistje met 60 stevige en geïllustreerde kaarten 
met korte, eenvoudige, muzikale activiteiten rond beweging, 
luisteren, stemgebruik, improvisatie, instrumenten maken en 

bespelen. Zowel in boekvorm als in losse 
kaarten verschenen. De activiteiten zijn 
geschreven voor groepsleiders in het 
speciaal onderwijs, maar ook goed te 
gebruiken in onder- en middenbouw.
Muziekminuutjes, M. Wiersema e.a. 
De Toorts, Haarlem, 
ISBN 9789060208076, € 28,00 

INStRuMENtEN
Vijf boekjes uit de reeks ‘Mijn eerste docu-boek‘ over de 
verschillende soorten muziekinstrumenten, zoals koper- en 
houtblazers, toets-, slag- en snaarinstrumenten. De teksten 
zijn vertaald uit het Engels. De boekjes kennen alle dezelfde 
opbouw: uitleg over de soort, hoe het geluid tot stand 
komt, aandacht voor de verschillende soorten instrumenten, 
beroemde componisten en musici en hedendaagse muziek. 
Vervolgens een hoofdstukje over zelf muziek maken en ten-
slotte enkele vragen, een woordenlijst en register. Een leuk 
en informatief boekje met veel (wat ouderwets aandoende) 
foto’s voor kinderen vanaf acht jaar.  
Toetsinstrumenten, W. Lynch, Ars Scribendi, Etten Leur, 2006, 
32 pag, ISBN 9789054955290, € 9,50

TOM wOrdT DRu M M E R
Een boekje in de serie ‘Lees en weet’, waarin een verhaal ver-
teld wordt over Tom die op drumles gaat, gecombineerd met 
informatie over muziek. Het verhaal over Tom staat op de lin-
kerpagina en is geschreven op AVI 4 niveau. Op de rechterpa-
gina wordt informatie over muziek in het algemeen gegeven 
(componisten, bladmuziek, instrumenten, gevoel, afspeelap-
paratuur, snaren, geluidsgolven). Deze informatie is in een klei-
nere letter gezet en geschreven op AVI 6 niveau. De bedoeling 
van deze serie is om twee kinderen samen het verhaal en de 
informatie te laten lezen. Er zijn verbanden tussen het verhaal 
en de informatie op dezelfde pagina gelegd. Het verhaal is 
niet heel bijzonder, lijkt vooral te dienen als kapstok voor de 
informatie. Bevat veel tekeningen en foto’s. Jammer dat bij de 
bladmuziek nu net geen voorbeeld van drumtaal is afgedrukt. 
Voor kinderen vanaf ca. 6 jaar. 
Tom wordt drummer, M. van der Zanden, 
Tilburg 2008, ISBN 9789027664358, 
€ 9,95

www.bennyvreden.nl/
bennyrestyle/index.php
Een site met liedjes, musicals en dans-
muziek, ook passend bij een project.

www.demuziekfriek.nu
Een site met muzieklessen en musicals voor de basisschool. 
Hier vind je de tekst en melodie van liedjes die je met kinderen 
kunt zingen. 

h Et pRE NtE N boE K  als iNvalsHOeK
Dit voorjaar verscheen bij uitgeverij Van Gorcum het boek ‘Het 
Prentenboek als Invalshoek’. 
In deze uitgave worden zeven prentenboeken voor onder- en 
middenbouw naar projecten uitgewerkt. De kinderen gaan 
dansend, zingend, rekenend en schrijvend aan het werk met 
‘Noten’, ‘Bang Mannetje’, ‘Woeste Willem’, Het huisje dat ver-
huisde’, ‘Kleine Bever en de echo’, ‘Ga je mee?’ en ‘Abracada-
bra’. In ieder project wordt toegewerkt naar een presentatie. 
Soms is dat een gezamenlijk gemaakte verteltafel, soms een 
toneelstuk of een verteltas die met de 
kinderen mee naar huis mag. De pre-
sentatie vormt de rode draad door het 
project en legt de verbinding tussen de 
verschillende vakgebieden. Het is geen 
doel op zich, maar slechts een middel om 
tot samenhang te komen. Voorafgaand 
aan elk project wordt de betreffende 
presentatievorm toegelicht (vertelpanto-
mime, verteltas, verteltafel, film, hoeken, verhalend ontwerp en 
boek.) Elk prentenboekproject is volgens een vast stramien uit-
gewerkt: beknopte inhoud, thema (vakgebieden), presentatie-
vorm, doelstelling, boekaanbieding en uitgewerkte activiteiten. 
In het boek zit een cd waarop alle in het boek voorkomende 
liedjes worden voorgezongen. Bij het boek hoort ook een web- 
site (www.prentenboek.vangorcum.nl) met daarop onder 
andere de prentenboeken zelf, additioneel materiaal en 
muziekfragmenten. Een mooi boek om met een van deze 
prentenboeken aan de slag te gaan; het geeft echter ook aan-
wijzingen om zelf met een boek te gaan werken. 
Het prentenboek als invalshoek. Werken met prentenboeken 
in het basisonderwijs. C. Nieuwmeijer, Assen, 2008, 177 pag, 
ISBN 9789023243168, € 39,50

pu bE RS  eN MuzieKsTiJleN
Pubers kiezen hun vrienden in eerste instantie op voorkeur 
voor een bepaalde muziekstijl. In een brugklas zou je zelfs 
kunnen voospellen wie vrienden zullen worden als je weet 

van welke muziek ze houden. Maar of 
ze vrienden zullen blijven, hangt van 
meer af dan muziek. Die conclusies 
trekt ontwikkelingspsycholoog Maar-
ten Selfhout van de Universiteit Utrecht 
uit zijn onderzoek onder 566 scholieren 
van verschillende middelbare scholen in 
Utrecht.
(Journal of Adolescence, februari 2008)

Felix MeiJer
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Geheugennetwerken
Nog niet zo lang geleden vergeleek een bekende Amerikaanse 
leerpsycholoog ons geheugen met een ladenkastje. Als je de 
laadjes goed hebt voorzien van een etiket met een begrip dat 
de lading dekt, kun je een reeks van herinneringen ophalen 
die allemaal met dat begrip te maken hebben. Anderen heb-

ben ons lange-termijn-geheugen (LTG) wel 
vergeleken met een videotheek. Er zouden 
allemaal beelden in liggen opgeslagen. Als 
je maar de goede beeldcode weet, kun je 
een film in je hoofd afdraaien.
Deze twee metaforen voor het LTG klop-
pen niet met de hedendaagse inzichten 
in de werking van de hersenen. Wat wel 
klopt, is dat je ‘sleutels’ nodig hebt om iets 
uit je LTG weer in bewustzijn te halen. Die 
‘sleutels’ kunnen begrippen of beelden 
zijn, maar ook geuren, bewegingen, klan-
ken of muziekflarden. Kortom, alle zintuig-
lijke ervaringen kunnen een sleutel vormen 
om je LTG te openen. Daarom is het ook 

zo belangrijk dat kinderen in school op veel verschillende 
manieren actief ervaren wat ze moeten leren: visueel, verbaal, 
tactiel, auditief, met geuren en kleuren. Ja inderdaad, het con-
cept ‘meervoudige intelligentie’ is in het onderwijs nuttig voor 
het laten ontstaan van rijke leerprocessen. 
Het LTG lijkt dus niet op een ladenkastje en ook niet op een 
videotheek. Het LTG bestaat uit de patronen die zich in de 
verbindingen tussen de hersencellen hebben gevormd. Vrijwel 
elke ervaring die we opdoen en belangrijk genoeg vinden om 
in ons LTG op te slaan, bestaat uit verschillende signalen, zoals 
beelden, begrippen, gevoelens en bewegingen. Die komen 
elk in verschillende netwerken terecht. Een voorbeeld uit het 
boek ‘Kennis over onderwijs’: ‘Vroe-
ger dacht men dat jonge kinderen 
taal leerden verwerken in een apart 
deel van hun hersenen. Daar zat het 
taalcentrum en als moeder tegen 
haar peuter sprak, brabbelde die de 
woordjes na en daarmee kwamen 
die woordjes in het taalcentrum. Als 
het kind een half uurtje later naar 
de bal wees en tegen moeder zei: 
‘Bal, bal’, dan zouden die woorden 
direct uit het centrum komen. Dat 

blijkt niet zo te zijn volgens de Nijmeegse hoogleraar cogni-
tieve neurowetenschap Peter Hagoort. Het woordje ‘bal’ dat 
het kind uitspreekt, komt uit verschillende netwerken in de 
hersenen: uit het talige netwerk, maar ook uit het netwerk 
waarin ligt opgeslagen wat het kind al weet van zijn wereldje, 
én uit het netwerk waarin hij de gebaren die zijn moeder tij-
dens het gesprek met hem 
maakte, heeft bewaard’ (De 
Munnik/Vreugdenhil, 2007, p. 
74, 75).
In de figuur zie je schematisch 
hoe bij een bepaalde herinne-
ring netwerken in verschillende 
delen van de hersenen worden 
geactiveerd. 

Opvoeding en onderwijs
Uit deze gegevens kunnen 
enkele consequenties voor 
opvoeding en onderwijs wor-
den getrokken:
• Zorg ervoor dat kinderen tij-

dens het leren zoveel moge-
lijk verschillende ‘sleutels’ 
leren hanteren. Probeer min-
stens drie zintuigen aan te 
spreken. Gebruik praktische ideeën uit het concept ‘meer-
voudige intelligentie’. 

• Sluit aan bij bestaande patronen door die bij de kinderen 
op te roepen met verschillende ‘sleutels’. Gebruik in kring-
gesprekken naast woorden ook beelden en voorwerpen. 

soorten geheugens
Ons lange-termijn-geheugen (LTG) 
is dus een verzameling netwerken 
en patronen tussen hersencellen. 
Die verbindingen veranderen voort-
durend, dus ons LTG ook. Er zijn vijf 
geheugenfuncties. In de volgende 
opsomming staan ze geordend van 
heel bewust tot onbewust:
• episodisch geheugen: vooral met 

gegevens uit ons persoonlijk leven;
• semantisch geheugen: meer objec-

tieve kennis uit onze leefwereld;

 hersenonderzoek 
eN JeNaplaN Kees vreuGdeNHil

Het eerste artikel, dat in Mensenkinderen september 2008 is opgenomen, behandelde 
complexe netwerken en patronen die zich tijdens het leren in onze hersenen vormen. 
Bestaande patronen kunnen zich versterken, maar verdwijnen ook als we ze niet 
gebruiken. Emoties spelen een grote rol in leerprocessen.
Dit tweede artikel gaat over het lange-termijn-geheugen, de leeromgeving en 
muziekervaringen.
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• perceptueel geheugen: vage beelden van voorwerpen, per-
sonen of klanken;

• grondverfgeheugen: indrukken die meestal onbewust zijn 
opgenomen en zijn blijven hangen; 

• procedureel geheugen: onbewuste routines en automatis-
men, vaak op het gebied van bewegen.

Het episodisch geheugen is een soort autobiografie van alles 
wat we bewust meemaakten. Hoe completer we als persoon 
in onze leef- en belevingswereld actief zijn, des te sterker en 
breder ontwikkelt zich ons episodisch geheugen. Onze rijke 
en brede ervaringen komen in verschillende delen van onze 
hersenen terecht. Gevoelens, gedachten, geuren, kleuren, 
klanken en bewegingen hebben elk hun eigen centrum in ons 
brein. Maar die centra zelf zijn niet het belangrijkste om ons 
iets te herinneren van vroegere ervaringen. Dat zijn de verbin-
dingen met koppelingen (patronen) tussen die centra. Omdat 
er bij dit soort persoonlijke ervaringen veel ‘sleutels’ meedoen, 
zullen we ons makkelijker kunnen herinneren wat we geleerd 
en ervaren hebben.
Gevoelens zijn altijd betrokken bij de ontwikkeling van ons 
episodisch geheugen. Dat heeft een voor- en een nadeel. Het 
voordeel is dat we ons meestal goed belangrijke gebeurtenis-
sen in ons leven kunnen herinneren. Een nadeel kan zijn dat 
wij ons die oorspronkelijke gebeurtenissen later in ons leven 
positiever of negatiever gaan herinneren dan ze werkelijk 
waren. 
Het semantisch geheugen bevat meer objectieve kennis over 
de werkelijkheid. Er liggen in deze geheugenpatronen vooral 
feiten, begrippen en verklaringen opgeslagen, die meer alge-
meen van aard zijn, zoals over geschiedenis, de natuur, aard-
rijkskunde of de dagelijkse gang van zaken op ons werk en 
thuis. 
Het perceptuele geheugen spreken we aan als we bijvoorbeeld 
iemand tegenkomen en denken: ‘Hee, dat gezicht komt me 
bekend voor, maar ik weet niet wie het is.’ Of: ‘Dat melodietje 
heb ik eerder gehoord. Van wie was dat ook alweer?’ 
Het grondverfgeheugen bevat zaken die je minder bewust 
oppikt. Je zit bijvoorbeeld bij het ontbijt de krant te lezen 
en vindt iets dat je interesseert. Je onthoudt de hoofdlijnen 
ervan. Op de achtergrond klinkt muziek uit de radio. Dat merk 
je echter niet. Als je ’s avonds in je auto naar huis rijdt, luister 
je naar de radio. Opeens hoor je een paar tonen en je weet: 
dat werd vanmorgen ook gespeeld. 
In het procedurele geheugen slaan we vaardigheden op die 
we ooit leerden en verder gedachteloos toepassen, zoals 
lopen, fietsen en tandenpoetsen. 

Opvoeding en onderwijs
Uit deze gegevens kunnen weer conse-
quenties voor opvoeding en onderwijs 
worden getrokken:
• Ervarend leren in een rijke leeromge-

ving biedt kinderen de beste moge-
lijkheid om breed en diep te leren. 
Er worden veel verbindingen in ver-
scheidene delen van hun hersenen 
gevormd. Het is wel belangrijk om de 
ervaringen goed te reflecteren: Wat 
heb je geleerd? Wat kun je ermee? 

Wat kan dit betekenen voor je zelf? Welke gevoelens heb 
je ervaren? Wat zou je de volgende keer anders doen? 
Waarom? Wat zijn je fijnste ervaringen? 

• Ook probleemoplossend handelen met creatieve uitdagin-
gen om verschillende oplossingswegen te verkennen, voedt 
ons episodisch geheugen. 

• Het is van belang met kinderen de ervaren situaties van 
‘sleutels’ te voorzien, bij-
voorbeeld de geuren, kleu-
ren en geluiden die we 
waarnamen tijdens veld-
werk bij natuuroriëntatie; 
de gevoelens en gedachten 
die we opdeden tijdens een 
viering; de begrippen die 
we als een soort etiketten 
op onze ervaringen tijdens 
wereldoriëntatie kunnen 
plakken; de bewegingen 
tijdens het dramatisch spel, 
die we achteraf kunnen tekenen. Kortom, besteed aandacht 
aan de vorming van patronen in het brein door dit soort 
‘sleutels’ met elkaar te vinden en vast te leggen in bijvoor-
beeld een eigen log- of dagboek. Dat kan dan later weer als 
bron voor het portfolio gebruikt worden. 

• Je kunt op school niet alles uit directe persoonlijke erva-
ringen leren. Denk maar aan historische of geografische 
thema’s. Maar ook dan is het van belang, zo menen her-
senwetenschappers, om die meer zakelijke kennis altijd in 
een concrete situatie aan te bieden. Gebruik voorbeelden 
uit de leefwereld en benut ezelsbruggetjes om begrippen 
vast te leggen. Het concept ‘meervoudige intelligentie’ is 
hier bruikbaar en gewenst. Geef tijdens het leren regelma-
tig feedback op hoe en wat geleerd wordt.

• Het perceptuele en het grondverfgeheugen ontwikkelt zich 
op school door het impliciete leren. Kinderen leren meer 
in een bepaalde situatie, dan we in de leerdoelen hebben 
staan. Petersen noemde dat het Zwischenlernen. Het is 
belangrijk om met enige regelmaat kinderen te vragen om 
aan te geven wat ze nog meer hebben geleerd dan wat we 
net ervaren of behandeld hebben. Op die manier maak je 
bewust wat er toevallig ook nog is opgestoken. Als je dat 
met hen een plaats of een naam geeft, kunnen ze het beter 
onthouden. Die kennis gaat dan niet verloren. 

• Het procedureel geheugen vormt zich door regelmatige 
oefening totdat iets geautomatiseerd is. Het klassieke voor-
beeld is dat van de tafels van vermenigvuldiging. 

de leeromgeving
In het voorgaande is al enige malen 
sprake geweest van rijke leeromgevingen 
en concrete situaties. In de neurowe-
tenschappen spreekt men wel van een 
ontspannend leerveld. Daarmee bedoelt 
men een omgeving die enerzijds veilig-
heid biedt en anderzijds uitdagend is. 
Gebleken is dat er een rijk aanbod aan 
uitdagingen moet zijn, maar niet overda-
dig. Teveel prikkels remmen het leren af. 
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Het brein is van nature nieuwsgierig, wil zich ontwikkelen 
en wil verbindingen maken. Daartoe moet de leef- en leer-

omgeving vertrouwd, voor-
spelbaar en controleerbaar 
zijn, zo blijkt uit onderzoek. 
Als dat zo is, ervaart het 
kind positieve emoties. Het 
speelt, experimenteert en 
onderzoekt op een natuur-
lijke, zelfgemotiveerde wijze. 
Daarnaast is een sociaal net-
werk nodig dat aan het kind 
de garantie biedt van veilig-
heid en betrouwbaarheid. 
Bovendien blijkt samen spe-
len, werken en leren de leer-
prestaties te bevorderen.

Opvoeding en onderwijs
Uit deze gegevens kunnen weer consequenties voor opvoe-
ding en onderwijs worden getrokken:
• Sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke motivatie van kin-

deren om te spelen, te onderzoeken en te experimenteren. 
Doe dat in een betrouwbare en veilige omgeving.

• Richt een rijke leef- en leeromgeving in, maar niet te over-
dadig. Dat betekent dat middelen en materialen gevarieerd 
aanwezig moeten zijn, maar ook moeten passen bij de 
geplande activiteiten, niet meer en niet minder. 

• De school zou samen met andere betrokkenen een gemeen-
schap moeten zijn, waarin men elkaar wederzijds stimuleert 
om van elkaar te leren en met elkaar te spelen. Dat geldt 
voor oud en jong. 

Hersenen en muziek
Ons brein is dus een groot netwerk met patronen erin. Het 
koppelt zintuiglijke ervaringen aan elkaar. Geluiden die we 
horen, zijn daarom verbonden met andere ervaringen, zoals 
gevoelens en bewegingen. Al in de baarmoeder ervaart de 
foetus vibraties door veranderingen in de stem van de moe-
der. Er vormen zich dan al netwerken die hoorervaringen kop-
pelen aan gevoelens van veiligheid of stress. Na de geboorte 
zet dit proces zich sterk door en worden de koppelingen geva-
rieerder. Moeder zingt en schommelt de wieg, terwijl haar 
gezichtsuitdrukking betrokkenheid toont. Al deze signalen 
komen in bepaalde netwerken samen. 
Uit onderzoek is gebleken dat een gelijkmatige ritmische 
structuur in zang of muziek een gevoel van geborgenheid en 

continuïteit biedt. ‘Door het luisteren naar aangenaam klin-
kende muziek of door het vrije zingen vindt in het brein een 
harmonisering en synchronisatie van de netwerken plaats’, 
stelt de bekende Duiste neurobioloog Hüther (2007, p. 9). 
Men beleeft daardoor een eenheid van denken, voelen en 
handelen. Dat geldt zowel voor passieve als actieve muzieker-
varingen en voor individueel en groepsgewijs musiceren. 

Opvoeding en onderwijs
Uit deze gegevens kunnen weer consequenties voor opvoe-
ding en onderwijs worden getrokken:
Het lijkt goed om in school ook ruimte te geven aan het beluis-
teren van muziek, zowel samen als individueel, zowel gepland 
als onbedoeld. Zo weet ik dat kinderen zich in de Iederwijs-
school in Tiel in een geïsoleerde ruimte met gedempt licht 
en kussens kunnen terugtrekken om naar rustige muziek te 
luisteren en daarbij weg te dromen. Dat wegdromen is onder 
meer belangrijk voor de 
ervaring van harmonie. 
Muziek met een regel-
matig ritme en een een-
voudige structuur leent 
zich voor deze ervaring.
Actieve muziekbeoe-
fening met elkaar ver-
sterkt netwerken in het 
brein. Het trommelen 
op verschillende ritme-
instrumenten schept een band. Improviseren zorgt voor actief 
en affectief luisteren naar elkaar en synchroniseert netwerken 
in het brein. Daardoor ontstaat een gevoel van saamhorigheid 
en innerlijke tevredenheid. 

Kees Vreugdenhil was onder meer schoolleider van een 

jenaplanschool, directeur van het APS en lector aan een 

hogeschool. Hij werkt momenteel als internationaal consul-

tant voor onderwijsontwikkeling.

Fotografie: Felix Meijer
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taal  z i NG e N
Gezongen taal helpt bij het leren van een nieuwe taal. Dat vermoeden bestond al, omdat ouders in een typisch zingtaaltje 
tegen hun jonge kinderen praten. Nu is het bewezen. Getest werd het kunnen herkennen van losse woorden. Wat ze zeven 
minuten lang te horen kregen, was: sipygygimisypymisopogogysisysi enzovoorts. De eindeloze en monotoon door een stem-
computer uitgesproken of gezongen reeks was zo gekozen dat de proefpersonen losse woorden als gimisy of pogysi konden 
onderscheiden, omdat die drie lettergrepen altijd in die volgorde staan. Uit eerder onderzoek was bekend dat proefpersonen 
na 21 minuten redelijk goed kunnen aangeven of een bepaald ‘woord’ een echt woord uit deze serie is of niet. Men ontdekte 
dat ditzelfde na zeven minuten al lukt als de stroom klanken wordt gezongen. De verklaring is dat muziek de aandacht trekt 
en de concentratie verhoogt. De verklaring voor het grotere effect met de vaste tonen per lettergreep zoekt men in een 
gemeenschappelijke verwerking van muziek en taal. (NRC, 21 februari 2008)
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ADVIES
schoolontwikkeling

teamontwikkeling

schoolplan Grenzeloos leren

scholenbouw

SCHOLING
jenaplandiploma

schoolleider
intern begeleider

jenaplan video coach

voor ouders en opvang

studiereizen (Jena – Finland)

GOED VOOR ELKAAR
We hebben een programma ontwikkeld waarbij voor het team en per

bouw Jenaplan-oefenvormen zijn ontwikkeld om het samen leren en leven

te leren. Het gaat dan om:

Zelfvertrouwen – gevoelens – inlevingsvermogen - waarden

en normen – conflicthantering - relaties en seksualiteit

Het begeleidingstraject duurt twee jaar.

Meer informatie:

Peter te Riele peter@jenaplan.nu 06 28886859

Een goede stamgroepleider zorgt voor goed onderwijs

Op een eigentijdse jenaplan-manier brengen we competenties van

stamgroepleiders in beeld als start van persoonlijke en teamontwikkeling.

Zo geef je Integraal Personeels Beleid vorm op een manier die past bij het

Jenaplanconcept en voldoet aan de wettelijk eisen (wet B.I.O.).
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Locatie voor teamdagen:

www.hetbovenveen.nl
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ui tge l ic h t
Kunstzinnige vorming
Hebben we het nog over kunstzinnige vorming of gaat alle aandacht naar taal en rekenen?
Bent u op zoek naar de beste manier?

Jenaplanspecialist werkt met ondersteunings /scholingsprogramma’s, waarbij kunstzin-
nige vorming een belangrijk onderdeel vormt.
-  Kunstzinnige vorming binnen wereldorientatie
-  Kunstzinnige vorming als krachtbron binnen het ritmisch weekplan en stimulans voor 

groepsontwikkeling
-  Meer gaan werken met kunstzinnige middelen (m.n. drama, dans, muziek, literaire vor-

ming)
-  De keuzecursus als middel voor talentontwikkeling
Aan het eind van een traject heeft de school tevens de beschikking over een visie op de beteke-
nis en functie van kunstzinnige vorming.

Staat kunstzinnige vorming nog niet op het programma, dan zijn er 
vele andere scholingsmogelijkheden. 
Een greep uit het aanbod voor 2008-2009:

Maak uw keuze:
0 opleiding op maat leidend tot het jenaplandiploma en gekoppeld aan schoolontwikke-

lingsplan 
0 jenaplanorientatiecursus
0 schoolvisitatie
0 werken met de jenaplancompetenties
0 begeleidingstraject rondom Dat’s andere taal
0 profileringsbijeenkomst als jenaplanschool
0 Invulling voor een ouderavond 
0 vormgeving wereldorientatie
0 projecten gebaseerd op uw  jenaplanvragen

Neem contact op met:
Jaap Meijer; jenaplanspecialist (0575-570259 of 06-23777883)
Email: jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl
www. jenaplanspecialist.nl
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Humor en geheugen
Het onderzoek houdt zich bezig met de effecten van humor 
op geheugen, motivatie, stress en als pedagogisch middel bij 
diverse leer- en oefensituaties.
Veel onderzoek toont aan dat humor het leren makkelijker 
maakt door zijn invloed op aandacht en geheugen. Wanneer 
plezier belangrijk is voor de taak, dan is er een positief effect 
op de herinnering. Bij stof waarom gelachen werd, werd 62% 
onthouden; bij stof, die geen gelach uitlokte, slechts 8%. 
Prikkeling (arousal) doet de aandacht toenemen, verbetert 
verwerkingsstrategieën en heeft voordelen voor het korte ter-
mijngeheugen.

Hier wil ik verwijzen naar Petersens ‘pedagogische situatie’, 
waarin hij zegt: “Door de groepsleider is deze groep met een 
pedagogische bedoeling zodanig geladen…” (spanning). Als 
deze ‘lading’ of spanning op humor berust, dan bestaat er 
geen twijfel over, dat dit de aandacht trekt. En dit is weer van 
invloed op het werkgeheugen. We horen Petersen vervolgen: 
“dat elk lid van de groep gedwongen (geprikkeld, gedreven) 
wordt om als totale persoon te handelen, actief te zijn.”. 
Humor nodigt daar zeker toe uit!

Humoristische zinnen blijken beter te worden onthouden dan 
niet-humoristische zinnen.

Passende humor heeft aan-
toonbaar positief effect op 
de sfeer in de groep, terwijl 
het begrip en het geheu-
gen verbeteren; de effecten 
ervan op de motivatie zijn 
nog niet grondig onder-
zocht.

De mate, waarin een groepsleider gebruikmaakt van humor, is 
één van de factoren die zijn directheid completeert en draagt 
indirect bij aan een grotere motivatie van kinderen.
Een groepsleider kan van humor gebruikmaken om stress te 
verminderen, communicatie te verbeteren en conflicten te 
laten afnemen. Humor is ook een sociaal aanvaardbare manier 

om agressie en spanning te uiten, staat een gevoel van vrijheid 
en optimisme toe, en moedigt creativiteit aan.
Humor heeft verder een biologische impact op het menselijk 
lichaam. Hij zorgt ervoor, dat de hersens zich focussen op iets 
anders, prikkelt het hart, de ademhaling neemt toe. Lachen 
helpt ons lichaam endorfinen kwijt te raken, hormonen met 
een natuurlijke, pijnstillende werking. Humor en lachen verbe-
teren iemands kijk op het leven.

Humor als leermiddel 
De universele aantrekkingskracht van humor maakt hem tot 
een perfecte leerstrategie. Die charme berust op het feit, dat 
hij van toepassing is op welke groep, cultuur of onderwerp 
ook. Hij kan kinderen tot leren motiveren en stimuleren tot 
onderlinge uitwisseling.

Humor stoelt in feite op het bij elkaar brengen van ongerijmd-
heden, die voortkomen uit situaties of gedragingen. Veruit de 
meeste kinderen omschrijven hem zo: “Humor maakt dat je 
moet lachen.”
Humor wordt echter vaak over het hoofd gezien of als ‘mis-
plaatst’ beschouwd in het gewone curriculum. Om te begin-
nen moeten groepsleiders ‘voorbeelden van speelsheid’ zijn 
en een gevoel voor humor demonstreren.

Bergen ontwikkelde vier hoofdstrategieën en werkte ze ver-
der uit, te weten: uitvoering (performance), indirecte stimule-

huMoR 
iN JeNaplaNsCHOleN 
diCK sCHerMer

Al heel wat jaren mag ik corrector voor Mensen-
kinderen zijn. En eerlijk gezegd, evenmin gezwegen, 
moet me van het jenaplanhart: noch in Pedomorfose, 
noch in Mensenkinderen, heeft ooit een artikel over 
dit  opgewekte onderwerp gestaan.  
Dat verbaast te meer, omdat we bij zowel Petersen en Wolff als Both expliciet attent worden gemaakt op 
deze ‘smaakmaker’.
Bij een pilotstudy over gevoel voor humor in het handschrift kwam ik op het internetspoor van een 
belangwekkend onderzoek. De titel is “Humor and Learning: A Group Project” uit 1998, de auteur onder 
andere A. Bivens. 
In dit artikel wil ik interessante gegevens en suggesties over humor weergeven, gebaseerd op dit onderzoek. 

nonsens
Twee konijntjes liepen maar
de hele dag van hot naar haar, 
toen riep er een met luide stem,
ik loop vandaag van hot naar hem.

Toon Hermans, uit: vandaag is de dag, Amsterdam/
brussel, 1984
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ring (indirect facilitation), ontlokking (eliciting) en openstaan  
(responding).
Aangezien kinderhumor een spontaan optredend verschijnsel 
is, is de beste stimulans om er gewoon voor open te staan. 

Groepsleiders zouden hun 
vreugde over humor moeten 
uitspreken en de uitwerking 
ervan aanmoedigen.
Humor lijkt doeltreffender te 
zijn wanneer aan twee of meer 
zintuigen wordt geappelleerd, 
met name visueel (geschreven) 
en auditief (gesproken).
Niet alle groepsleiders moeten 
worden aangemoedigd van 
humor gebruik te maken. Som-
migen denken, vanwege hun 
persoonlijkheid, dat humor een 

gevaar kan betekenen, of zij worden er door in verwarring 
gebracht; in dat geval kunnen ze er beter maar helemaal geen 
gebruik van maken.
De auteurs waarschuwen voor het gebruikmaken van humor 
wanneer men zich er niet prettig bij voelt, of als humor niet in 
verband kan worden gebracht met de te onderwijzen leerstof.

Humor bij kinderen stimuleren
Groepsleiders kunnen veel over de wijsheid leren, die kinde-
ren bezitten, door zich er bewust van te worden wat zij als 
grappig beleven. Humor komt vaker spontaan voor in plaats 
van bewust te worden gebruikt. Door bij het begin van een 

activiteit gebruik te maken van 
een grap, kan men een ‘leuke’ 
leerattitude oproepen.
Toepassing van humor in het 
onderwijs bestaat voornamelijk 
uit lees-/taalonderwijs. Het is 
belangrijk, dat kinderen hier-

bij ruim de kans krijgen om te experimenteren met typische, 
absurde, malle en onzinnige situaties en karakters. Veel van 
het specifieke, dat met lezen verband houdt, is ook op andere 
leergebieden toe te passen. Een geliefd en bruikbaar thema 
zijn verhalen, die zich afspelen in of rond leuke klassen of 
voorvallen op school.

Bij kleuters en derdegroepers wordt bij drie soorten spontane 
situaties het vaakst gelachen. Ze hebben alle drie betrekking 
op ‘ongerijmdheid’: het ontdekken van ongerijmde voorval-

len, uitbeelden van dergelijke voorvallen en beschrijven van 
onmogelijke gebeurtenissen of acties. Andere soorten humor 
blijken te zijn: klankspel, navertellen of mooier maken van 
een verhaal of liedtekst, meerdere woordbetekenissen, spelen 
van grappen-met-actie, vertellen van raadsels en voor-raad-
sels (pre-riddles) in de vorm van raadsels zonder clou. Kleuters 
en onderbouwers ontdekken graag humor in woordspelle-
tjes, bijvoorbeeld klankspel-
letjes, die te maken hebben 
met rijm, alliteratie (stafrijm), 
klanknabootsingen en onzin-
woorden. Die zijn te vinden in 
boeken als die van Dr. Seuss. 
Naarmate kinderen ouder 
worden krijgen zij meer 
waardering voor meerdere 
betekenissen en semantische 
woordspelletjes. Zulke humoristische woordspelletjes komen 
voor in literaire vormen, zoals raadsels en grappen; het gaat 
dan om het opsporen van verborgen bedoelingen bij iets met 
een dubbelzinnige inhoud.

Bij jongere kinderen wordt de uitvoeringsstrategie in praktijk 
gebracht door:
• voorlezen of vertellen van verhalen met ongerijmde acties, 

taal, situaties of karakters;
• gebruikmaken van overdreven taal, uitdrukkingen van 

gezicht of gebaar en handelingen die te maken hebben met 
een ‘spelkader’ of een niet-literaire context voor een leerac-
tiviteit;

• begeleiden van en participeren in spelletjes die aan leren 
verwant zijn en een oefening zonder risico van basisvaardig-
heden geven;

• praten over grappige dingen die de kinderen hebben mee-
gemaakt.

Indirecte stimulering is te realiseren door leermateriaal te zoe-
ken, zoals boeken, bandopnames of films over gekke liedjes, 
of verhalen die aanmoedigen om humor te uiten.
Naast het voorzien in momenten voor humor, die zich spon-
taan voordoen, kunnen ook bewust humoruitingen worden 
uitgelokt. Zo kan kinderen worden gevraagd om grappen, 
raadsels en leuke ervaringen te delen. Maar ook kan er nu en 
dan bewust een opdracht worden gegeven, bijvoorbeeld het 
schrijven van een grappige tekst. Pedagogisch is dit met name 
belangrijk voor kinderen, die zelden hun humoristische kant 
laten zien.

Ze (leraren) moeten de humor 
van kinderen kunnen zien, hun 
geestigheid. Kinderen hebben een 
enorm gevoel voor humor en leraren 
zijn heel saai. Ze moeten samen met 
hen kunnen lachen en dansen en 
knuffelen. Ze moeten menselijk zijn …
(osho,  Het nieuwe kind) 

een kind lacht gemiddeld 300 tot 400 
keer , volwassenen nog maar 10 tot 
15 keer per dag; tegen 10 spieren om 
vrolijk te kijken hebben we er  60 om  
nors te kijken!

blijmoedigheid en gevoel voor 
humor zijn de beste wapens van de 
stamgroepsleider … die écht vrolijk en 
opgewekt moet zijn en niet doen alsof. 

(Petersen, van didactiek naar 
onderwijspedagogiek)

Limerick
een zekere Achmed uit bagdad.
Die zat met zijn gat op zijn badmat.
Zo las hij zijn dagblad.
en iedereen zag dat.
’t Is raar, maar in bagdad mag dat.

Alexander van der Heide, uit: De lachers op je 
hand?, Schiedam, 2007
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Het soort humor, dat kinderen leuk vinden, onthult hun denk-
niveau. Deze ontwikkeling begint met het ontdekken van 
humor in ongerijmde acties, die ‘op hun kop zijn gezet’. Naar-
mate een kind zich ontwikkelt, worden deze ongerijmdheden 
ook ontdekt in de taal, door spelletjes met woorden en meer-
dere betekenissen, die tenslotte ingewikkelder en realistischer 
worden; ze vragen een hoger niveau van denkvaardigheid 
en een groter inzicht. Er bleek een sterke samenhang  tussen 
humor en inzicht te bestaan. 

Gebruik van humor 
Richt in de klas een lectuurhoek in over humor, concentreer je 
daarbij op één genre, meerdere boeken van eenzelfde auteur, 
of neem een gevarieerde verzameling humorboeken op. Voeg, 
voordat een boek in de lectuurhoek wordt opgenomen, een 
‘aanrader’ toe; daarin staat een korte beschrijving; als het een 
verzameling betreft, lees er dan iets uit voor, om er zo meer 
belangstelling voor te wekken.
Lees een boek voor van een auteur die humoristische lectuur 
schrijft.
Pas humoristische poëzie aan voor voordracht of koorlezen.
Zet humoristische selecties op de band, zodat kinderen ernaar 
kunnen luisteren en kunnen meelezen.
Neem humorlectuur over bepaalde soorten boeken op, zoals 
boeken met sterke verhalen, of woordspelletjes.
Gebruik humorlectuur als stimulans bij schrijfactiviteiten, het-
zij individueel schrijven, in tweetallen, of gedeeld schrijven; bij 
het laatste leidt de groepsleider en doet hij als schrijver mee.
Bepaal een ‘lachplek’ op het publicatiebord en moedig de kin-
deren aan stripverhalen, moppen of raadsels op te hangen, 
die zij hebben gevonden of zelf gemaakt.
Neem toepasselijke voorbeelden van streeklectuur in projec-
ten op.
Laat een deel van een geschreven ‘sterk’ verhaal afmaken.
Laat de kinderen hun eigen ‘sterke’ verhaal bedenken – denk 
aan publicatie in weekbrief of schoolkrant.
Schrijf ‘sterke’ verhalen over de eigen geografische regio, die 
over dieren en herkenningspunten gaan die voor de kinderen 
bekend zijn.
Moedig de kinderen aan een dagopening of viering te verzor-
gen, met daarin ‘de mop van de dag’ of  ‘het raadsel van de 
week’.

Humor op het internet
Op het internet zijn veel voorbeelden en ideeën te vinden over 
het stimuleren van humor:

Een goedkoop voorproefje: download de lach-cd van zes 
minuten van radio 2 in België: www.radio2.be/devliegende-
vlaming/nieuwdevliegendevlaming.htm.
Lach-cd’tjes zijn te vinden op: www.lachmeditatie.nl.
Wekelijks tientallen grappen, Power-Point-presentaties, car-
toons of anderszins grappige zaken: www.computeridee.nl/
schatkist.
Dagelijks nieuwe moppen zijn te vinden op: www.moppen.nl.
Lachen is gezond op: www.medicalfacts.nl/2007/10/04.

Lachen blijft gezond op: www.lichaamstaal.nl/lichaamstaal.
html.
Woordsamenstellingen: www.woordkaas.nl.
Bloopers en rare filmpjes op: www.123video.nl.
Kindvriendelijke versie van YouTube, zonder advertenties, met 
vooral veel vrolijke tekenfilmpjes op: www.totlol.com.

Dick Schermer was directeur en schoolbegeleider van  

jenaplanscholen en docent van de jenaplanopleiding.

Tegenwoordig is hij corrector van Mensenkinderen.

Fotografie: Freek Velthausz

Wie prijsstelt op een vertaling (incl. bronvermelding) van het 
onderzoek (15 A4) kan dit per mail toegestuurd krijgen. Graag 
ontvang ik reacties, zoals eigen invullingen en ervaringen via 
dick.schermer@zonnet.nl
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vraag het de dingen zelf maar
We kunnen in Nederland putten uit een rijke traditie aan 
natuurvorsers (Van Berkel, 1998). Zowel van heel lang gele-
den – zoals Jan Swammerdam  en Antoni van Leeuwenhoek, 
de beroemde 17e eeuwse pioniers van de microscopie en de 
eveneens 17e eeuwse schilderes Maria Sybilla Merian, die 
levende insecten schilderde en daarbij belangrijke dingen ont-
dekte over de gedaanteverwisseling, die de wetenschappers 
nog niet gezien hadden (zie het jeugdboek over haar: Snoep, 
2008). Recenter bijvoorbeeld de onderwijzers Eli Heimans en 
Jac. P. Thijsse die rond 1900 een nieuwe impuls gaven aan 
natuurstudie, natuurbescherming en het natuuronderwijs in 
ons land en nog recenter de onderzoeker van diergedrag en 
Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen. Tinbergen was ook zeer 
geïnteresseerd in opvoeding en onderwijs en de ontwikkeling 
van kinderen. Hij schreef ooit:
‘Ik kan het niet nalaten hier een klein 
voorval te vermelden, dat, hoewel 
men dat nauwelijks zou verwach-
ten, op grond van de literatuur 
over de ontwikkeling van kinde-
ren, in mijn ervaring representatief 
is. Een jongetje van twaalf maan-
den, in gezelschap van zijn tante 
en grootmoeder, werd door mij 
geobserveerd terwijl hij rondkroop 
over een, op wat geïsoleerde 
jacobskruiskruidplanten en een 
enkele distel na, kale zandhelling. 
Na over een groot aantal kruiskruid-
plantjes te zijn heengekropen zonder 
erop te reageren, kwam hij toeval-
lig op een distel terecht, waarvan 
de stekelige bladeren in zijn voet 
prikten. Hij schrok nauwelijks merkbaar 
even op, kroop eerst door, maar stopte een seconde of wat 
later en keek om over zijn schouder. Vervolgens kroop hij weer 
terug en wreef met zijn voet nog een keertje over de distel-
plant. Daarna draaide hij zich naar de plant toe, keek er zeer 
geconcentreerd naar en streek er met zijn hand over heen en 

weer. Dit werd gevolgd door een volmaakt controle-experi-
ment: hij keek rond, koos een kruiskruidplant en raakte deze 
op dezelfde manier aan. Daarna betastte hij de distel nog eens 
en pas toen vervolgde hij zijn weg.
Voor ethologen (biologen/gedragsonderzoekers) is dit slechts 
één van de vele voorbeelden van het daadwerkelijk experi-
menteren van een preverbaal kind, van een zeer verfijnde 
exploratie. Toch moet het alle mensen die kinderen obser-
veren opvallen hoe gauw hun belangstelling voor exploratie 
verdwijnt wanneer ze eenmaal naar school gaan.’ (Tinbergen 
1976, p. 197/198).
In opvoeding en onderwijs met betrekking tot natuur ging het 
volgens hem om zelf kijken, nadenken, redeneren en, vooral 
ook, vragen stellen. In een brief schreef hij daarover: ‘Kort na 
de oorlog nam ik eens Kees Boeke met een vijftigtal kinderen 

en enkele van zijn stafleden mee op een wandeling 
op de Boschplaat op Terschelling. We liepen met 
laagwater over het ebstrand aan de waddenkant. 

Eén kind vroeg me: “Professor, komt het water 
hier ook wel eens?” (en dat terwijl we op natte 

strandribbels liepen en de vloedlijn 
hogerop duidelijk zichtbaar was). 
Voordat ik kon zeggen “Nou, wat 
denk je, kijk eens goed om je heen?” 

begon een van de leraren, nota bene 
van de Kees Boekeschool, het precies uit 
te leggen! Boeke en ik grinnikten een 

beetje bedroefd tegen elkaar’ (brief 
aan Kees Both, d.d. 1 juli 1975).
Het jenaplanprincipe van ‘Vraag het 
de dingen zelf maar’ is hier in het 

geding, al zullen er genoeg kinderen 
zijn die je moet ondersteunen bij het 
stellen van vruchtbare vragen.

Naamgeving
In het Engels wordt ‘natuurknap’ benoemd als ‘naturalis-
tic intelligence’. Het bijvoeglijk naamwoord ‘naturalistic’ is 
afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘naturalist’ (Tinber-
gen, 1974; Beebe, 1988). Een ‘naturalist’ is een natuurvorser 

natuurgeriChte InTeLLIGenTIe  Kees BOTH 

Howard Gardner, de vader van de theorie van de meervoudige 
intelligentie (MI), onderscheidt sinds 1997 ook een ‘naturalistic 
intelligence’. Dat is hier vertaald als ‘natuurgerichte 
intelligentie’. Gardner werd hiertoe geïnspireerd door grote 
natuuronderzoekers, natuurbeschermers, e.a., die een grote 
betrokkenheid bij de natuur paren aan de bekwaamheid tot 
scherp waarnemen, het herkennen en ordenen van de grote 
verscheidenheid in vormen en levende wezens in de natuur 
en het zoeken en herkennen van patronen en processen in de 
natuur. Bij kinderen is dit talent ook waar te nemen.
Binnen de Jenaplantraditie is dit niet echt nieuw en kan er geput worden uit eigen beschikbare bronnen (Both, 
2004a en b). Het werken met MI kan wel een nieuwe impuls geven aan natuuroriëntatie in Jenaplanscholen.
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en dat kunnen mensen zijn die beroepsmatig bezig zijn met 
natuuronderzoek, natuurbescherming, natuurbeheer, tuinie-
ren, dieren verzorgen en verwante beroepen. Maar er zijn ook 
steengoede hobbyisten op deze gebieden. In ons taalgebied 
zouden deze natuurvorsers raar opkijken als zij ‘naturalist’ 
genoemd worden! 
‘Naturalistisch’ is bij ons afgeleid van ‘naturalisme’, een stro-
ming in de kunst, bijvoorbeeld de literatuur, waarbij men pro-
beerde het werkelijke leven (van mensen) zo exact mogelijk te 
beschrijven. Daarbij heeft men bovendien een sombere visie 
op de maatschappij. Ook in de filosofie is er een stroming die 
‘naturalisme’ genoemd wordt en waarbij men ervan uitgaat dat 
alles verklaard kan worden in termen van natuurlijke oorzaken. 
Ongelukkig genoeg is ‘naturalistic intelligence’ letterlijk ver-
taald als ‘naturalistische intelligentie’ (te beginnen in het boek 
van Kagan en Kagan, 2000), wat verwarrend is. Bij de ver-
taling van het Amerikaanse boek ‘Last child in the woods’ 
(Louv, 2007) is uit verschillende alternatieven voor de verta-
ling van‘naturalistic intelligence’ gekozen voor ‘natuurgerichte 
intelligentie’. 

aangeboren
Onderzoekers gaan er tegenwoordig van uit dat de meeste 
kinderen al als baby van enkele weken een onderzoekende 
houding hebben. Op grond van verfijnde waarnemingen met 
behulp van video en hersenscans werd opgemerkt dat deze 
zeer jonge kinderen heel nieuwsgierig zijn en al op zoek gaan 
naar regelmatigheden, c.q. patronen in hun omgeving (Gop-
nik, e.a., 2001).  Deze onderzoekende houding blijft alleen 
bewaard en kan zich verder ontwikkelen als ze gevoed wordt 
door de volwassenen.
Veel onderzoekers gaan ook uit van een aangeboren affini-
teit voor de natuur (‘biophilia’ = liefde voor het leven) bij de 
meerderheid van de kinderen (zie Both, 2004b, p. 14/15), een 
potentie die ook steeds gevoed moet worden.
Het willen onderzoeken van de natuur komt dus bij heel veel 
kinderen voor. Maar bij sommige kinderen is dit talent meer 
ontwikkeld dan bij anderen. Deze laatsten beschikken over 
‘natuurgerichte intelligentie’. 

Heel lang geleden werd in Mensenkinderen geschreven over 
een schoolleider, die elk kind wilde stimuleren een specialisme 
te ontwikkelen. Zulks ook ter verrijking van de stamgroep als 
leergemeenschap. De keuzecursus is daarvoor een hanteer-
bare werkwijze. Kinderen die ‘natuurknap’ zijn kunnen via 
keuzecursussen dit talent verder ontwikkelen.

verscheidenheid – relaties - verandering
Natuurgerichte intelligentie richt zich op verscheidenheid in de 
natuur. Dat kan slaan op de levende natuur (‘biodiversiteit’), 
maar ook op bijvoorbeeld wolken, bodems, metalen. Die ver-
scheidenheid vraagt om ordenen, herkennen en benoemen 
van verschillende dingen (met name ‘soorten’). Dat laatste 
noemen biologen ‘determineren’. 
Maar ook relaties zijn belangrijk, zoals het netwerk van eten 
en gegeten worden in een sloot of de relatie tussen de vorm 
van iets en het gebruik – bijvoorbeeld snavels en poten van 
vogels. En tenslotte veranderingsprocessen in de natuur, van 
de jaargetijden, de levenscyclus van planten en dieren, etc.

verhalen
Het eigen onderzoek van de dingen door de kinderen kan aan-
gevuld worden door verhalen over hoe onderzoekers – zowel 
beroeps als hobbyist – onderzoek doen, aan de hand van een 
mooi voorbeeld (Both, 1991). Zulke verhalen voor kinderen 
moeten nog ontwikkeld worden. Het basismateriaal daarvoor 
is voorhanden.

Nadenken over ‘natuurgerichte intelligentie’ in de 
eigen school
Onze Jenaplanschool en de natuur: stellingen 
1.   Het onderzoeken van de dingen zelf (‘vraag het de 

dingen zelf maar’), dus aan de hand van de primaire 
bronnen, is bij ons goed ontwikkeld, ook en zeker met 
betrekking tot planten, dieren en natuurverschijnselen.

2.   Onderzoeken van de dingen zelf vindt vooral plaats in 
de natuurlijke context en dat is voor ‘natuur’ buiten: 
veldwerk/ex-cursies in de schoolomgeving, naar parken, 
natuurgebieden, etc. 

3.   We halen regelmatig dingen van buiten in de school om 
die meer gericht te kunnen onderzoeken.

4.   De observatiekring is bij de studie van natuur een fre-
quent gebruikte ontmoetingsvorm en alle teamleden 
zijn hiermee vertrouwd. Observeren en schrijven over de 
observatie zijn regelmatig aan elkaar gekoppeld.

5.   Kleine huisdieren en gekweekte planten hebben een 
vaste plek in onze school en zijn ook voorwerp van 
gerichte zorg en observatie door de kinderen.

6.   Ervaringen met planten, dieren en natuurverschijnselen 
zijn bij ons een belangrijke bron van kunstzinnige vor-
ming, inclusief het spelen en werken met natuurmateria-
len en de natuurlijke elementen.
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7.   Momenten van verwondering komen in onze school  
regelmatig voor, zowel bij kinderen als bij volwassenen. 

8.   In de vieringen in onze school komen natuurbelevingen 
regelmatig aan bod.

9.   Er vinden regelmatig (filosofische) gesprekken plaats over 
vragen die de natuur betreffen, inclusief over morele 
dilemma’s in de omgang met de natuur.

10.  Het buiten werken en spelen is in onze school een nor-
maal verschijnsel. 

11.   Teamleden voelen zich voldoende competent om activi-
teiten – onderzoeken, spelen, kunstzinnig bezig zijn, e.a. 
– met betrekking tot planten, dieren en natuurverschijn-
selen voor te bereiden en de kinderen te begeleiden bij 
hun spel en werk. 

12. Teamleden voelen zich in het team voldoende veilig om 
hun eigen onzekerheden en gebrek aan kennis met 
betrekking tot natuur te uiten.

13. Teamleden willen en kunnen ook zelf inhoudelijk leren 
over de natuur, ook vanuit en door het werken met de 
kinderen. 

14. Teamleden weten zich ondersteund door een of meer 
collega’s en/of ouders die specifieke deskundigheid heb-
ben met betrekking tot natuur. 

15. Het schoolterrein is ingericht als speel- en werkplaats 
voor natuureducatie en wordt als zodanig ook gebruikt 
in het onderwijs en daarnaast informeel als natuurerva-
ringsruimte voor en na schooltijd en in pauzes.

16. Activiteiten/ervaringen met planten en dieren worden in 
onze school gericht ingezet met het oog op zorgverbre-
ding. 

17. We beschikken in alle bouwen over voldoende hulp-
middelen voor het onderzoek van de natuur, die goed 
beheerd worden. 

18. We beschikken over voldoende middelen om de namen 
van algemeen voorkomende planten en dieren te kunnen 
vinden, geschikt voor alle bouwen. 

19. We hebben een leerlijn ‘leren determineren’ (=planten en 
dieren op naam brengen) als onderdeel van ‘onderzoe-
kend leren’.

20. We organiseren keuzecursussen, om elk kind zich tot 
expert op een bepaald gebied te laten ontwikkelen, 
mede als bijdrage aan de hele stamgroep. Dit instrument 
wordt ook ingezet voor kinderen die ‘natuurknap’ zijn.

21. Het gebruik van media – video, internet en overige ICT, 
platen, etc. – is ondersteunend en aanvullend op pri-
maire, lijfelijke natuurervaringen. 

22. De leerervaringen in het Leerplan Wereldoriëntatie Jena-
plan die betrekking hebben op ‘natuur’ komen in onze 
school goed tot hun recht, zoals (de Romeinse cijfers 
verwijzen naar de ervaringsgebieden):
a.  Het systematisch volgen van de seizoensveranderin-

gen aan bomen en struiken,  plekken, e.a. (I)
b.  Het bestuderen van het weer (I)
c.  Het vieren van een ‘oogstfeest’ (I, III)
d.  Milieuvriendelijk tuinieren (II, III)
e.  Natuurbeheer: klein landschapselement, op schoolter-

rein, e.a. (II).
f.  Vogels observeren in winter en voorjaar. (I, II)
g.  Groei en ontwikkeling van een plant ervaren en docu-

menteren; idem voor dier. (I, II)
h.  Adoptie biotoop (‘huis’) en volgen ontwikkelingen 

daarvan in de loop der jaren. (II)
i.  Verkennen ‘wereldje’ van een of meer soorten dieren 

en planten. (II)
j.  Maken van iets dat voor mensen bruikbaar is -voedsel, 

gebruiksvoorwerp, kunstwerk- van in de natuur verza-
meld materiaal (III).

k.  Herkomst van voedsel en andere producten nagaan 
(III).

l.  Enkele keren bezoeken van boerenbedrijf (III)
23.  Op onze school is de volgende stelling van toepassing: 

‘Een goede Jenaplanschool is herkenbaar aan de syste-
matische aandacht voor natuur’.
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Op het internet is bij www.jenaplan.nl/leerkrachten/ontwik-
kelingen basisonderwijs/ onderzoekend leren een uitvoerigere 
versie van dit artikel te vinden, met name een toelichting op 
bovenstaande stellingen.

Niet alleen ‘onderzoeken’
‘Natuurgerichte intelligentie’ omvat niet alleen het onderzoe-
ken van de natuur. Natuur voor kinderen heeft meer beteke-
nissen. Zie daarvoor het rijtje natuurwaarden aan het slot van 
Both, 2004b. Eén ding willen daaruit naar voren halen, name-
lijk het genieten van schoonheid. Wie wel eens door een loep 
naar planten of kleine dieren keek kan hierover meepraten (zie 
ook Carson, 1992/1993). Eli Heimans schreef al in 1893:
‘Wil de onderwijzer zijn leerlingen warm maken voor de natuur 
en haar wonderen, dan moet hij hen bij het begin reeds in de 
natuur brengen; dan moet hij hen doen genieten’. 
En zijn kompaan Thijsse schreef in 1902: ‘Mijn ideaal is, dat 
alle mensen met bloemen en vogels en vlinders vertrouwd 
raken als met hun dagelijkse vrienden, dat zij het leven van het 
jaar zien worden en vergaan en innig en aandachtig de won-
dere schoonheid en ernst daarvan gadeslaan en genieten’.
Dat zou je toch alle kinderen toewensen.

Kees Both was  studiesecretaris van de NJPV en is nu ver-

bonden met het netwerk Springzaad van Stichting Oase 

(zie www.springzaad.nl) en de groep natuur- en milieuedu-

catie van de Universiteit Utrecht. 

Fotografie: Felix Meijer
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De afgelopen jaren kwamen de vertegenwoordigers van de 
dertien scholen uit de regio Noord Holland-Noord vijf keer 
per jaar bij elkaar en eens in de twee of drie jaar werd er 
een regiostudiedag georganiseerd. Tot voor kort was er een 
samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst Noord Hol-
land-Noord. De begeleider van deze dienst had verschillende 
taken. Zij notuleerde de vergaderingen en bereidde de ver-
schillende geagendeerde onderwerpen voor in overleg met de 
regiovoorzitter. Zo zijn wij de laatste tijd onder andere bezig 
geweest met ‘inspiratie’, ‘schoolwoonkamer’ en ‘blokperiode’.   
Helaas waren de laatste tijd niet alle scholen meer vertegen-
woordigd. Uiteindelijk is onze regio formeel kleiner geworden: 
drie jenaplanscholen uit Heerhugowaard en één uit Blokker 
hebben zich afgemeld als lid van de NJPV. Op dit moment 
bestaat onze regio nog uit negen scholen.
We hebben voor dit schooljaar drie studiemiddagen gepland 
waar we de basisactiviteiten ‘Gesprek’, ‘Werk’ en ‘Viering’ aan 
de orde stellen. De drie studiemiddagen worden elke keer op 
verschillende locaties gehouden, waarbij de inhoudelijke kant 
wordt voorbereid door een ingehuurde deskundige.
Van elke school zijn er in ieder geval een directielid en afge-
vaardigden van de onder-, midden- en bovenbouw. Het 
spreekt voor zich dat die vier mensen de onderwerpen en 
opgedane ideeën verspreiden in hun eigen school.
We hopen dat er op deze manier een grotere samenhang tot 
stand gaat komen in onze regio.

Theo Vries is regioleider en schoolleider van  

De Nieuwe School in Edam 

de eerste bijeenkomst
Met mijn collega van de onderbouw ging ik naar de eerste 
bijeenkomst met als thema ‘Werken als basisactiviteit’. Felix 
Meijer van SYNEGO verzorgde de inleiding en begon met een 
vraag waarmee hij me meteen wist te boeien: ‘Hoe onder-
scheiden we ons nog als jenaplanschool als veel van onze 
activiteiten  ook in andere basisscholen steeds vaker terug 
te vinden zijn?’ Een vraag waar ik als schoolleider regelmatig 
mee te maken heb. Ik denk dat ik antwoord gekregen heb.
Basisactiviteiten worden door alle scholen gedaan, het verschil 
is dat het op onze jenaplanscholen pedagogische situaties zijn. 
In een pedagogische situatie maak je kinderen mede verant-

woordelijk voor wat ze leren en hoe ze dat leren. Er wordt 
daarbij uitgegaan van de basisbehoeften van  kinderen. 
Beweging is een van deze behoeften. Natuurlijk kan een kind 
niet de hele ochtend stil zitten. Daaraan komen we tegemoet 
door afwisseling te bieden. Een periode van inspanning wordt 
gevolgd door een ontspannen activiteit.
De behoefte van kinderen om samen te zijn en te doen krijgt 
alle aandacht in het samenwerken. Niet alleen tijdens wereld-
oriëntatie en projecten, maar ook tijdens de cursussen in de 
vorm van elkaar helpen of samen het werk maken.
De basisbehoeften ‘leiding’ en ‘zelfstandigheid’ lijken met 
elkaar in tegenspraak. Niets is minder waar. Kinderen heb-
ben behoefte aan instructie en structuur om vervolgens hun 
eigen keuzes te kunnen maken. Het is een aspect dat nogal 
eens vergeten wordt. Te vaak verwachten we van de kinde-
ren al een grote mate van zelfstandigheid zonder dat ze dat is 
aangeleerd. Zo zijn tijdsbesef en het maken van een planning 
vaardigheden die kinderen zich stapsgewijs eigen moeten 
maken met hulp van hun groepsleider. 
Het zelf (ver)werken, zelfstandig werken, zelfstandig en zelf-
verantwoordelijk leren wordt, afhankelijk van het doel van de 
activiteit en de mogelijkheden van een kind, toegepast. Ook 
dit is steeds gericht op een verdere stap in de ontwikkeling 
van het kind. 
Alle opgedane kennis is uiteindelijk een hulpmiddel om andere 
dingen te gaan doen. Bij alles blijft de groepsleider verant-
woordelijk voor wat het kind doet. 

Met enige regelmaat werd de metafoor over ’het gereedschap 
en de akker’ genoemd. Kinderen hebben gereedschap nodig 
(aangeleerd in de cursussen) om de akker (projecten, wereld-
oriëntatie) te bewerken. Daarbij zou het gereedschap niet het 
belangrijkste mogen zijn, het gaat uiteindelijk om wat je ermee 
doet. Het kan dan ook niet zo zijn dat er in een jenaplanschool 
geen tijd is voor wereldoriëntatie. Daarmee willen we ons ten-
slotte onderscheiden! 

Tsjikke Dijkstra is schoolleider van de  

Openbare jenaplanschool De Dijkwerkers te Wervershoof

Fotografie: Felix Meijer

THeO vries eN TsJiKKe diJKsTra
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De kinderen van mijn groep vragen tijdens het buitenspelen 
vaak om een potje;  een plastic containertje met een vergroot-
glas als deksel. Het is natuurlijk prachtig om een gevangen 
lieveheersbeestje, een steentje, soms ook kleine scherfjes, 
houtjes, blaadjes of plastic dingetjes groot te bekijken,. Nog 
mooier is het om een spinnetje veilig te kunnen bewonde-
ren. Het griezelige beest is dan monsterachtig groot, maar je 
kunt je veilig voelen, want er is weinig kans dat hij in je kleren 
kruipt. In de kring mogen de anderen ook kijken en in de ont-
dekhoek kunnen ze het beestje nog langer bestuderen.
Vandaag geen spin of lieveheersbeestje, maar iets heel bijzon-
ders. Drie kinderen begeleiden met ernstige gezichten Finn, 
die zijn potje omhoog houdt.‘Rietje, we hebben een zieke vlin-
der, hij trilt en kan niet meer staan.’ De vlinder ligt inderdaad 
in het potje te trillen en ik schat in dat hij het niet lang meer 

zal maken. Zijn vleugeltjes zijn beschadigd en ik vermoed dat 
hij al een tijdje ergens op de grond heeft gelegen. Dat zeg ik 
niet, wel raad ik de kinderen aan om de vlinder ergens neer 
te leggen, waar geen kinderen lopen. Ze leggen hem aan de 
kant van het plein tussen wat gras en houden de wacht.  Op 
een afstand zie ik een steeds grotere kring kleuters rond de 
vlinder. Om half een, in de grote pauze, komen de ‘groters ‘ 
ook buiten; het hele plein stroomt vol. Bij de plek van de vlin-
der staat telkens een groepje kinderen, sommigen kijken even 
en gaan dan weer verder met hun spel. Ik zie, nog steeds op 
afstand, dat er ook druk wordt gepraat en gewezen . Opeens 
gebeurt er iets, een paar kinderen springen op, de kring lost 
zich op en de kleuters komt verontwaardigd naar mij toe ren-
nen. Ze roepen door elkaar: ‘Een grote jongen heeft er op 
gestaan, hij heeft hem dood getrapt!’ Ze kijken mij daarna 
ernstig en verwachtingsvol aan. Misschien hopen ze wel dat ik 
de vlinder weer tot leven kan roepen. Maar op zijn minst zal ik 
die jongen nu wel aanspreken en naar binnen sturen na deze 
lafhartige daad? Ik laat ze allemaal hun verontwaardiging uit-
spreken en zeg nog even niets. Dat hoeft ook niet, want Job 
komt er bij staan, hij zit nog maar net in groep 3. Hij leunt 
tegen me aan en zegt, meer tegen mij dan tegen de kleu-

ters: ‘Dat is toch eigenlijk wel goed hè, want nu kan de vlinder 
geen pijn meer hebben. Hij ging toch dood, want zijn vleugels 
waren helemaal kapot’. Ik kan alleen maar knikken. Omdat de 
kinderen van mij iets verwachten kijken ze mij en daarna Job 
belangstellend aan. Ik laat Job nog eens herhalen wat hij zei 
en weer kijken ze me aan. ‘Ja, hè? Dat is toch zo?’ ‘Ja’, zegt 
Job, ‘nu heeft hij zeker geen pijn meer.’ Als ze zien dat ik het 
met Job eens ben zakt de verontwaardiging. Ze lopen terug 
naar de platte vlinder en beginnen een graf te maken.
Job wil ook verder spelen en roept hij over zijn schouder, ter-
wijl hij van me wegloopt: ‘Ik weet dat, omdat het bij mijn opa 
ook zo was.’ En weg is hij.

Rietje Leuvelink is stamgroepleider van  

De Nieuwe School in Edam 

De DoDe vlINDER Rietje LeuveLink
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Tikkende regen op het dak, voetstappen in een stille straat, een rijtje 
mooie namen, een fluitend vogeltje in de tuin of een neuriënde Mare 
onder de douche. Het is allemaal muziek. Gekras op een viool daaren-
tegen, een voorbij scheurende scooter of house muziek, schuif ik direct 
door naar de categorie lawaai. Maar de moeder van het op de viool 
krassende meisje zal er waarschijnlijk wel muziek in horen en ik weet 
zeker dat er mensen zijn die hun wenkbrauwen fronsen bij de opmer-
king dat een rijtje mooie namen muziek is. En omdat zelfs muziek uit 
m’n eigen categorie muziek soms naar de categorie lawaai schuift, bij-
voorbeeld vanwege een overdosis aan geluiden, laat ik definiëring van 
de term muziek maar achterwege. 

Op onze school werkt een muziekdocent die een keer per week naar 
de stamgroep komt. Ik vind dat een geruststellende gedachte, want ik 
herinner me nog te goed de klank van de blokfluit van mijn juf op de 
lagere school die wel zelf de muziekles moest verzorgen. Of dat een 
grote bijdrage heeft geleverd aan de muzikale ontwikkeling van de klas, 
daar twijfel ik aan. Wat vaststaat, is dat het geluid van een blokfluit toch 
nog altijd enige aversie oproept. Het mag duidelijk zijn dat ik verheugd 
was toen Mare na een jaartje blokfluit overging op piano. En spijtig of 
niet voor Pien is de blokfluitfase sowieso aan haar neus voorbij gegaan. 
Kortom: ik ben wel blij met een echte muziekjuf op school die de kinde-
ren op de piano begeleidt. Ik geloof dat er heel wat afgezongen wordt 
als ik hoor hoeveel mooie en grappige liedjes Mare en Pien mee naar 
huis nemen. Pien vertelt me desgevraagd dat ze ook ‘’echo-zingen’’(je 
weet wel mam, het lijkt op een echo maar het heet anders). En dat je 
hele leuke spelletjes kunt doen met muziek, zoals een woordje wegla-
ten of een liedje naspelen in een kring of een grappig liedje zingen en 
klappen of nog mooier maken met de instrumenten uit de kist zoals de 
schudeieren.

Muziek, plezier en ontspanning horen wat mij betreft wel bij elkaar. 
Want zelf een instrument kunnen bespelen als kind is toch geweldig. 
Maar dat is nu ook het dilemma, want het is wel een hele kunst om op 
het juiste moment de juiste pianotoetsen aan te slaan zodat de juiste 
snaar geraakt wordt. Dus muziek maken staat ook voor studeren, zeg 
maar investeren in toekomstig plezier. En uit de vele advertenties op 
marktplaats blijkt dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Vele hon-
derden piano’s, saxofoons, gitaren, violen en blokfluiten zijn op zoek 
naar nieuwe investeerders. Voor wat dat laatst genoemde instrument 
betreft, heb ik daar wel begrip voor.

Muziek

De moeDer
  van...


