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Tijd om stil te staan

Felix Meijer

Met de pepernoten nog naast me op het bureau en de feestdagen nog in het verschiet schrijf ik dit voorwoord. Voor ú ligt die periode van vrijheid, vakantie en bezinning al achter u, voor mij komt de tijd om
even stil te staan er nog aan. En nu, aan het einde van 2008, is het goed om de voornemens die ik aan
het begin van het jaar had voor Mensenkinderen nog eens terug te halen: ik wilde dat het blad er aantrekkelijker uit zou gaan zien en nog meer van en voor de lezers zou worden.
Basisprincipe 19
Terugkijkend stelt het me tevreden dat steeds meer mensen spontaan een artikel
In de school vinden gedragsaanleveren, waardoor zowel de praktijk als de verdieping beter uit de verf komt.
en prestatiebeoordeling van
Ook over de wijzigingen in de lay-out ben ik erg te spreken: als ik de nummers
van het afgelopen jaar bekijk kan ik met enige trots constateren dat er veel meer
een kind zoveel mogelijk
variatie in de opmaak is gekomen, waardoor ik het aantrekkelijker vind om te
plaats vanuit de eigen
lezen. Een compliment aan Amanda van den Oever, die al sinds 1984 de vormontwikkelingsgeschiedenis
geving verzorgt.
van dat kind en in
Onlangs ontving ik twee reacties van mensen die Mensenkinderen voor het eerst
samenspraak met hem.
in handen kregen. De een vond het blad er saai en ouderwets uitzien en niet
passend bij een vereniging die vernieuwend onderwijs voorstaat. De ander vond dat er in het algemeen
veel te veel tekst op één pagina stond en miste kleur in het blad. Mijn eerste reactie was teleurstelling. Ik
voelde behoefte om uit te leggen hoeveel er al niet is verbeterd en dat kleur financieel gezien nog niet
haalbaar is.
Ineens realiseerde ik me hoe belangrijk het toepassen van basisprincipe 19
is: het is voor mij goed om de lay-out van Mensenkinderen te vergelijken
met de voorgaande jaargangen. Op grond van de verbeteringen mag ik
trots en tevreden zijn. De mening van anderen zet me echter weer aan
het denken en aan tot verdere verbeteringen. De manier waarop feedback gegeven wordt, is echter van wezenlijk belang: wanneer verbeteringen niet gezien worden en het voorgespiegelde doel niet haalbaar is,
werkt het slechts demotiverend. En dat zal niet alleen bij mij zo werken,
maar ook bij kinderen. In het net verschenen boek ‘Het puberende brein’
beschrijft Evelien Crone: ‘Volwassenen reageren vooral op negatieve feedback, maar kinderen van acht jaar zijn veel gevoeliger voor positieve feedback. Rond het twaalfde vindt er een omslag plaats: de ene keer helpt
straf, de andere keer beloning. Er breekt een transitiefase aan, maar op
welke leeftijd die eindigt is nog niet bekend.’
Dit brengt me bij het thema van dit nummer ‘Reflectie’. Kinderen leren
door ze bewust te maken van wat ze (willen) leren en daar vervolgens op
terug te kijken aan de hand van vragen als ‘Wat heb ik geleerd, hoe het
ik dat geleerd en hoe zal ik dat de volgende keer doen?’ Ze mogen trots
zijn op hun eigen ontwikkelingen en worden gestimuleerd wanneer ze de
ruimte krijgen om zelf keuzes te maken in wat en hoe ze willen leren. De
rol van de groepsleider hierin is kinderen te leren evalueren en reflecteren
op het resultaat en de manier waarop ze dit resultaat bereikt hebben. Het
oordeel van de groepsleider en het maken van een toets kunnen goede
hulpmiddelen zijn om kinderen zicht te geven op het niveau van hun ontwikkeling.
In dit nummer treft u artikelen aan over het leren reflecteren op de Boerderijschool en over het werken met het portfolio, een hulpmiddel om
ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en hierop te reflecteren. Ook twee artikelen over de Citotoetsen, die een heel verrassend licht op de toetsen werpen.
Het doekatern over hulpmiddelen die kinderen kunnen gebruiken bij hun werk wordt deze keer verzorgd
door Peter te Riele die ik hierbij bedank voor zijn bijdrage in de afgelopen tijd, omdat hij afscheid neemt
van de redactie van Mensenkinderen.
Ook wil ik u in het kader van het thema ‘reflectie’ wijzen op de SOVO-conferentie ‘De kracht van anders
evalueren’ op 21 januari.
Tenslotte wil ik u een mooi en inspirerend jaar toe wensen, waarin u voldoende tijd vrij kunt maken om
regelmatig met uw kinderen om te kijken naar wat er is gebeurd om vervolgens weer tevreden en trots
vooruit te kijken en door te gaan.
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MIJN KIJK OP
Vroeger

Trudy van Buuren

Ik ben nog uit de tijd waarin alles veel beter was. Vroeger…
Toen was het onderwijs nog goed en degelijk. Je ging naar
school en daar leerde je iets: correct en foutloos spellen, keurig netjes schrijven, lezen, de tafels en hoofdrekenen. Nee,
met mij is er niets mis. Ik heb het vroeger allemaal heel goed
geleerd op school. Ik heb een hele stapel diploma’s: bewijzen
dat ik echt iets in mijn hoofd en in mijn mars heb. Toch ben

Ik weet ook zeker dat we daar als jenaplanscholen goed en
bewust mee bezig zijn. Er wordt goed gekeken naar kinderen
en hun ontwikkeling en er wordt vaak geprobeerd zo goed
mogelijk op die ontwikkelingen in te spelen.
Maar hoe laat je nu als kind, als groepsleider, als school zien
wat je hebt geleerd? Dat kan heel mooi in een portfolio. Een
map waarin je werk zit, werk waar je trots op bent, tevreden
over bent, wat je goed (of misschien ook niet zo
goed) kan. Je kunt als mens immers werken aan je
ontwikkeling.
Toch raak ik af en toe wel in een dilemma. Competenties ontwikkelen is prima, het is prachtig als
ik kijk naar competentiegericht onderwijs. Op de
PABO werken ze ook met dit concept. En dan zie
ik studenten die heel competent zijn in van alles,
maar niet boven de stof staan, geen idee hebben
van leerlijnen en doelgericht werken, niet correct
kunnen rekenen en spellen. En dan denk ik: fijn
zo’n competente student, maar ik wil eigenlijk dat
mijn nieuwe collega niet alleen competent is maar
ook gewoon goed kan rekenen, spellen, schrijven.
En dan vind ik een taal- en rekentoets helemaal nog
niet zo slecht, juist uitstekend! En ik wil eigenlijk
ook nog wel dat ze een dikke voldoende scoren!

ik in mijn leven heel wat hobbels tegengekomen. Ik wist niet
zo goed wat ik moest zeggen als ik me moest voorstellen aan
mensen. Ik wimpelde complimenten af en kon lang niet zeggen waar ik goed in was, want dat was opscheppen. Ik kon
niet omgaan met feedback en vertaalde dat meteen naar kritiek. Het heeft me heel wat jaren gekost om daar overheen
te komen en te worden wie ik nu ben: mezelf. En dáár heb ik
geen diploma van.

Mijn beeld van hoe je goed kunt evalueren is dus nog niet zo
scherp: aan de ene kant ontwikkelingsgericht, met behulp van
een portfolio en zelfreflectie, maar aan de andere kant ook
gewoon door te toetsen om te kijken wat iemand kan. Een
beeld dat ik graag wil aanscherpen, waar ik over wil nadenken en meer over wil weten. Wat een geluk dat ik hierover
in dit nummer van Mensenkinderen veel kan lezen. Ik begin
meteen aan het eerste artikel.

Regelmatig laat ook ik me verleiden om mee te doen aan de
discussie over het niveau van het onderwijs of liever over hoe
je het niveau van het onderwijs moet vaststellen. Kun je het
niveau van het onderwijs vaststellen met toetsen? Of heb je
daar hele andere instrumenten voor nodig? En welke dan? En
is het wel nodig iets te zeggen over het niveau van het onderwijs? En hoe meet je vooruitgang bij kinderen? Hoe maak je
groei inzichtelijk?
Ik vind het nog niet zo makkelijk om daar iets over te zeggen. Eén ding weet ik wel: ik vind de basisschool een school
waar kinderen de basis moeten leren. Naast instrumentele
basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) ook sociale
en emotionele vaardigheden (samenwerken, nee durven
zeggen, feedback kunnen ontvangen en geven) maar ook
plezier en voldoening beleven aan drama, bewegen, je
competent voelen etc.
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Trudy van Buuren is schoolleider van jenaplanschool
De Hobbitstee in Eemnes en penningmeester van de
Nederlandse Jenaplan Vereniging

Naast kennis en vaardigheden in allerlei vakgebieden is kennis over jezelf essentieel bij het vormgeven
van je (beroeps)leven en daarmee ook een belangrijk onderwijsdoel. Zelfkennis geeft kinderen een stevige
basis voor het vormgeven van hun bestaan. Hierbij gaat het om het ontdekken van de eigenheid en om
deze bewust te ontwikkelen in wisselwerking met de omgeving. Hoe kunnen we als school kinderen
ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen identiteit en het ontplooien van hun talenten? De
ZelfKonfrontatieMethode is een methodiek die kinderen uitnodigt om in de stroom van veranderingen stil
te staan bij zichzelf en bij personen en zaken in hun omgeving die hen gevoelsmatig raken. Deze aanpak
biedt mogelijkheden om kinderen bij hun eigen ontwikkelingsproces te betrekken.

in
b ee l d

de eigenheid en het proces van identiteitsontwikkeling en relatieontwikkeling stimuleren. De kinderen worden uitgenodigd
om stil te staan bij zichzelf en bij personen en zaken uit hun
omgeving die hen gevoelsmatig raken. De methode spreekt
het kind aan op zijn vermogen om betekenissen toe te kennen
aan zichzelf en zijn omgeving en dit te doen in samenwerking
met een begeleider die hem daarbij assisteert. Daarmee wordt
het kind aangesproken op zijn eigen deskundigheid. Het kind
komt zelf aan het woord: in zijn eigen taal en over zijn eigen
ervaringswereld.

O n t w ikke l in g en

Zelfonderzoek met kinderen
De KinderZelfKonfrontatieMethode
als reflectie-instrument Evelyne Schreurs

De werkwijze

De KinderZelfKonfrontatieMethode
De ZelfKonfrontatieMethode, kortweg aangeduid als ZKM,
is een door de Nijmeegse Hoogleraar Prof. Dr. Hubert Hermans ontwikkelde methode van persoonlijkheidsonderzoek,
die het best kan worden gekenschetst als een gestructureerde
en systematische vorm van zelfreflectie. Kerngedachte bij de
ZelfKonfrontatieMethode is dat er in ieders leven twee fundamentele krachten een rol spelen: streven naar zelfbevestiging
en het streven naar verbondenheid.
Ze worden het Z(elf)-motief en het A(nder)-motief genoemd.
Ons welbevinden en onze betrokkenheid op de wereld vinden hun basis in deze twee grondmotieven. Het is een opgave
en een uitdaging om beide motieven tot hun recht te laten
komen.
De KinderZelfKonfrontatieMethode is gebaseerd op de ZKM
en is bedoeld om kinderen van zes tot twaalf jaar aan het
woord te laten over hun eigen verhaal. Tegelijkertijd worden
zij ondersteund in hun ontwikkelingsproces om zo’n persoonlijk verhaal en de daarin opgesloten persoonlijke betekenissen
te uiten en verder te ontwikkelen. In de reflectiegesprekken
met kinderen zijn gevoelens de motor die het ontdekken van

De KinderZelfKonfrontatieMethode (KZKM) is de afgelopen
jaren ontwikkeld tot een aanpak die in vele varianten, zowel
individueel, in kleine groepjes als klassikaal, binnen het onderwijs wordt toegepast onder andere bij levensbeschouwing,
leerlingenzorg, rouwverwerking, pesten en faalangst.
Ik heb de KZKM als reflectie-instrument gebruikt bij het met
kinderen terugblikken op hun ervaringen op de boerderij. De
kinderen zijn in het kader van de boerderijschool gedurende
een jaar een dagdeel per week gaan leren in het echte leven
op een boerderij. Daar hebben ze aan alle voorkomende werkzaamheden deelgenomen.
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In het zelfonderzoek heb ik een set kaartjes met gevoelens
erop gebruikt. In de ZKM wordt onderscheid gemaakt tussen vier groepen van gevoelens: gevoelens met betrekking tot
zelfbevestiging, zelfhandhaving en zelfexpansie (Z- gevoelens),
gevoelens met betrekking tot verbondenheid en eenheid met
iets of iemand anders (A-gevoelens), positieve gevoelens (Pgevoelens) en negatieve gevoelens (N-gevoelens).
De kaartjes zijn ingedeeld in deze vier groepen en hebben elk
een eigen kleur. Ze worden in vier rijen op kleur voor het kind
neergelegd. De kaartjes met gevoelens liggen bijvoorbeeld
voor het kind zoals hieronder is afgebeeld.
Groen P - gevoel
vol energie
veilig

Blauw A - gevoel
dat ik erbij hoor
iemand aardig vinden

Rood Z - gevoel
trots
dapper

Geel N - gevoel
kwaad
angstig

vrij
rustig (van binnen)
op mijn gemak
blij

lief
verbonden met
zorgzaam
samen één

krachtig van binnen
dat ik het zelf aankan
zelfverzekerd
flink

teleurgesteld
alleen
dat ik mij zorgen maak
boos

Ik vertel het kind dat ik erg benieuwd ben naar zijn ervaringen
op de boerderij. Ik nodig hem uit een rij te kiezen om mee
te beginnen. Samen lezen we alle kaartjes uit de gekozen rij
hardop voor. Het kind kiest twee gevoelens die voor hem het
best bij de boerderij passen. De gekozen gevoelens worden als
ontlokkers gebruikt om het kind te stimuleren zijn verhaal te
vertellen. Zo ontwikkelt het gesprek zich naar aanleiding van
één gevoel naar allerlei betekenisvolle ervaringen. Het kind
wordt hiermee op het spoor gezet dat ieder mens zijn eigen,
persoonlijke zelfverhaal heeft en hij dus ook.
Aan het eind van het zelfonderzoek krijgt het kind zes kaarten
met de getallen 0, 1, 2, 3, 4 en 5 erop. Ik vraag hem om aan
elk gekozen gevoel een cijfer te geven voor de mate waarin
het gevoel voor hem in het algemeen op de boerderij aan de
orde is: een 0 als het gevoel nooit aan de orde is, een 1 als
het soms aan de orde is, een 5 als het gevoel er altijd is, een
3 voor soms wel en soms niet, de 2 en 4 hier tussenin. Het
kind legt al zijn geselecteerde gevoelens op één van de cijfers.
Daarna vraag ik het kind hoe hij zich graag zou willen voelen op de boerderij. Vervolgens vraag ik hetzelfde nog eens
te doen maar dan voor de mate waarin de gevoelens in het
algemeen en in het ideaal op school aan de orde zijn. Dit is
voor de kinderen een heel vanzelfsprekend proces. Het kind
wordt uitgenodigd om zijn scores toe te lichten en verschillende gevoelsscores tussen school en boerderij met elkaar te
vergelijken. Zo geeft Kees het gevoel ‘krachtig van binnen’ op
de boerderij een 5 en op school een 2. Ik vraag Kees of hij dit
kan toelichten. De volgende vraag aan Kees is wat hij zou kunnen doen om voor het gevoel krachtig op school in plaats van
een 2 een 5 te maken. Zo wordt hij actief betrokken bij zijn
eigen leer- en ontwikkelingsproces.

Zelfverhalen over de boerderij
In de reflectiegesprekken in het kader van de boerderijschool
vertellen kinderen veelvuldig over hun ervaringen van verbondenheid met de dieren, met elkaar en met de boer(in) en met
de plek. Sommige kinderen zijn heel sterk gericht op de dieren. Ze leven zich in in de dieren, in wat ze denken en voelen,
en voelen met ze mee.
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Oscar: “Soms kon ik ook wel aan de dieren zien dat ze het
niet zo leuk vinden, want dan zie je een beetje hun ogen heel
groot worden en zo. Maar soms zijn ze ook heel gelukkig en
springen ze helemaal in het rond, vooral bij de koeien, vooral
bij de kalfjes”.
De kinderen vertellen ook dat op de boerderij de onderlinge
verhoudingen zijn veranderd.
Nina: “En de klas is er ook een beetje aardiger van geworden,
want we hebben veel met elkaar gewerkt. En dat was eerst
minder, we waren meer in groepjes en nu is het meer dat we
samen zijn en aardig tegen elkaar doen. (…)”
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Selma: “Dan doe je veel meer met de andere kinderen uit je
klas, op school was het dan van ‘uuhw, jongens enzo, maar
op de boerderij dan moet je er gewoon mee samenwerken en
dan is het altijd wel leuk. Bijvoorbeeld met een ander meisje
uit de klas waar ik normaal nooit mee speel, dan is het opeens
wel heel erg leuk om met haar samen te werken. Dan zie je
die ook van de andere kant, dat is wel heel leuk“.
Wanneer kinderen gevoelens als 'dapper', 'flink', 'dat ik het
zelf aankan' en 'zelfverzekerd' kiezen, horen deze vaak bij

Wat brengt deze narratieve benadering?

b ee l d

Evelyne Schreurs is ZKM–consultant en projectleider van
Stichting Boerderijschool.

Verschillen tussen school en boerderij
Enkele kinderen vertellen dat het woord ‘alleen’ voor hen op
de boerderij een fijn gevoel is, terwijl ‘alleen’ voor hen op
school een negatief gevoel is, omdat je er dan niet bij hoort of
niet mee mag doen.
Kinderen vertellen dat er op de boerderij ruimte is om alleen
te zijn.
Floor: “Je bent niet de hele tijd met z’n allen bij elkaar. Je bent
ook gewoon een keer alleen en dan ben je gewoon, dan heb
je een gevoel van ‘Ja het is echt leuk’ en dan ben je veel meer
vrij dan als je in de klas zit”.
Kinderen ervaren ook dat je op school niet zo krachtig van
binnen hoeft te zijn.
Op de boerderij moet je hard werken en op school ga je schrijven of rekenen. Volhouden met zwaar werk hoeft op school
niet.
Elise: “Op de school hoef je niet
dapper te zijn. Nee, op school doen
we niet echt iets heel spannends. Of
dat ik denk: ‘Daar was ik dapper bij’.
Misschien bij de kanjertraining toen
ik me zo naar achter moest laten vallen, maar dat vond ik ook niet echt
spannend”.

in

De ZelfKonfrontatieMethode gaat uit van de uniciteit van
mensen en richt zich op het narratieve van het kind. Vanzelfsprekend zijn veel kinderen nog niet in staat om van losse uitspraken tot een coherent verhaal over de eigen identiteit te
komen. Wel verzamelt het kind op deze wijze bouwstenen
waarmee het zijn eigenheid kan gaan ontwikkelen en verstevigen. Ook geeft het zelfonderzoek inzicht hoe het kind
een situatie ervaart en dat kan net even anders of zelfs geheel
anders zijn dan ouders of groepsleiders dachten.
Uit de reflectiegesprekken met kinderen
die naar de boerderijschool zijn geweest,
komt in het algemeen naar voren dat zij
op de boerderij het Z(zelf)- motief en
het A(ander)- motief meer ervaren dan
in de klas. De boerderijschool hanteert de slogan ‘levend leren op de
boerderij’. De ZKM laat zien dat dit zeker
een levende vorm van onderwijs is waarbij kinderen volop in
hun basisdrijfveren worden aangesproken.
In het zelfonderzoek, in het kader van de boerderijschool, is
gewerkt met gevoelens als ontlokkers. In het KZKM wordt ook
gewerkt met plaatjes en tekeningen als ontlokkers. Het proces
van formuleren van betekenisvolle ervaringen en het verbinden van de gevoelens daarmee kan worden vastgelegd in een
eigen boekje: ‘Mijn verhaal’. De ervaringen met het KZKM zijn
positief en veelbelovend. Het instrument brengt kinderen in
contact met zichzelf en leert ze over zichzelf.

O n t w ikke l in g en

een ervaring die op een bepaalde manier uitdagend voor ze
was. Ze worden uitgedaagd door zwaar werk, de fietstocht,
het uitmesten van de stallen of de omgang met dieren die
ze in eerste instantie eng vinden. Het meedoen aan de werkzaamheden geeft hen de kans om Z-ervaringen op te doen en
hun angst, vermoeidheid of afkeer te overwinnen.
Mark: “Dapper,
dat ik goed de
koeien vast kan
houden en als
ze wild worden
dat ik ze weer
kan kalmeren.
En met koeien
tam maken, want er
was een keer één
koe die ik helemaal tam
heb kunnen maken, terwijl die eerst helemaal hyper en wild
was. Gewoon tegen jezelf zeggen: ‘Ik kan het’ en dan niet
meer bang zijn”.
Op de boerderij wordt een beroep gedaan op het doorzettingsvermogen en de wilskracht van de kinderen.
Pim: “Als ik denk, ik ben moe, dan denk ik: ‘Ik moet gewoon
doorzetten’ en dan voel ik ook de kracht van binnen en dan
ga ik helemaal door. (…) Bijvoorbeeld als ik aan het graven
ben en dan moet ik heel erg diep en ik er geen zin meer in
heb, dan denk ik ‘Ja, ik moet gewoon doorzetten, dan ben ik
eerder klaar.’ En dan ga ik gewoon door. (…) Als ik de koeien
aan het uitmesten ben en het stinkt er eigenlijk wel, dan denk
ik: ‘Doorzetten, doorgaan, dan ben je eerder klaar”.

Reacties kunnen verstuurd worden aan
Evelyne.Schreurs@tiscali.nl
Literatuur over ZKM
Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E. (1996) Het verdeelde
gemoed. Over de grondmotieven in ons dagelijks leven. Uitgeverij H.
Nelissen, Baarn.
Louwe, J.J. & Nauta, J.F.(red.) (2006) Zelfonderzoek met kinderen en
jongeren. Een relationele methodiek. Uitgeverij Agiel, Utrecht.
Opleiding ZKM
Stichting waarderingstheorie en ZelfKonfrontatieMethode
verzorgt een ZKM – opleiding. Voor meer informatie: www.
zelfconfrontatiemethode.info
Het Seminarium voor Orthopedagogiek verzorgt een masterclass
Kinder ZKM; www.svo.hvu.nl
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Mijn ontwikkeling
in beeld Anne-Mieke van den Heuvel en Carla Koekhoven
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Bij ouders leeft vaak onzekerheid over de ontwikkeling
van hun kinderen. Ouders
denken in de eerste
instantie dat toetsscores houvast en zekerheid bieden (meten is
weten). Dat is maar in
beperkte zin zo. Bij het
informeren over de ontwikkeling van kinderen
moeten we de angsten en
onzekerheden van de ouders
omtrent de ontwikkeling van hun
kind serieus nemen. Maar dat wil niet
zeggen dat we moeten toegeven.
In het Jenaplanonderwijs denken wij anders over het stimuleren, volgen en documenteren van de kinderen dan de meeste
andere scholen en de inspectie. Dit moeten we aan ouders
uitleggen; te beginnen in het toelatingsgesprek, zodat ouders
meteen weten dat deze uitgangspunten van de school niet ter
discussie staan.
Met behulp van het portfolio kunnen we ouders de ontwikkeling van een kind in een breed perspectief laten zien waarbij
vorderingen die een kind maakt ten opzichte van eerdere ontwikkelingsmomenten centraal staan en een kind niet voortdurend wordt vergeleken met gemiddelde groeps-, school- en
landelijke vorderingen.

de betrokkenheid en motivatie
van kinderen. Een portfolio
is een verzameling zelfgemaakt werk van een kind
in één of meer vak- en/
of ontwikkelingsgebieden, gemaakt in een
bepaalde periode. Dit
werk kan verschillend
van aard zijn. Zo kunnen kinderen tekeningen, verslagen, werkbladen
van reken- of taalopdrachten,
brieven, werkstukken en opstellen
kiezen om in hun portfolio te bewaren.
Ook een foto, een audio- of video-opname van
een spel, een ruimtelijk product, een presentatie of een optreden past in een portfolio.
Een kind bepaalt zelf wat het wil bewaren. Aan de hand van
het portfolio laat een kind zien wat het heeft geleerd, hoe het
dat heeft gedaan en wat het in de komende periode wil leren.
Reflecteren op het gemaakte werk is een essentieel onderdeel
van het werken met portfolio’s.
Een portfolio is dus niet zomaar een verzameling werkstukken.
Het is het tastbare resultaat van een denk- en redeneerproces waarin kinderen nadenken over hun werk, hun leerproces, hun ambities en gevoelens. Werken met portfolio’s is een
vorm van interactief leren en evalueren.

Portfolio

Betekenis voor leren en onderwijs

Oorspronkelijk is het portfolio een map waarin kunstenaars
hun werk bewaren om aan belangstellenden te laten zien wat
ze kunnen. De laatste tijd zien we dat ook in het onderwijs
met portfolio’s wordt gewerkt. Werken met portfolio’s voorziet in een behoefte van scholen om aandacht te besteden aan

Welke betekenis heeft het werken met portfolio’s voor het
leren van kinderen en voor het onderwijs in de school? Hier
volgt een aantal thema’s die aan de orde (kunnen) komen
wanneer je werkt met portfolio’s in de school:
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Competentieleren
Scholen die met portfolio werken, zetten
deze in bij het evalueren van het leren van
de kinderen. Dit kan open en vrijblijvend
zijn, maar een school kan ook bepaalde
eisen of doelen stellen.
Binnen het voortgezet onderwijs en het
beroepsonderwijs wordt bijvoorbeeld vaak gewerkt met
competenties of vaardigheden. Deze zijn uitgangspunt: het
kind/volwassene verzamelt in zijn portfolio bewijzen voor het
beheersen van competenties of vaardigheden.

b ee l d
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Inzicht in eigen leerproces
Door te werken met portfolio ontwikkelt een kind een beeld
van zijn eigen leerproces. Door het selecteren, verzamelen
en bewaren van werk denkt het kind zelf na over zijn werk,
reflecteert het op zijn eigen leerproces. Doordat het kind dit
bovendien met anderen bespreekt, aan anderen presenteert
Reflecteren met kinderen
en met anderen terugblikt, is het leren met portfolio’s in
Door te reflecteren kunnen kinderen hun eigen groei zien,
hoge mate interactief: kinderen krijgen vragen
hun ontwikkeling door de tijd heen. Ze worHet werken met portfolio´s
en feedback van hun groepsleider en van de
den zich bewust van hun eigen leerproces en
bevordert de motivatie
andere kinderen in de groep.
van de kwaliteit van hun werk.
Het geeft de groepsleider de gelegenheid om
en actieve betrokkenheid
de reflectie aan te laten sluiten bij de individuReflecteren
van kinderen.
ele behoeften van kinderen.
Het kind verwerft door te reflecteren meer
Op basis van de reflectie kan het kind nieuwe leerdoelen
inzicht in hoe het leert. Het leert zich vragen stellen als: “Wat
vaststellen en plannen. Hierbij is de interactie tussen kind en
heb ik geleerd? Hoe heb ik het ervaren? Hoe heb ik het aangroepsleider, maar ook de interactie tussen kinderen ondergepakt? Hoe doe ik het in vergelijking tot de vorige keer?”.
ling van groot belang.
Deze reflecties kan een kind opschrijven of bespreken met zijn
groepsleider. Op basis van deze reflecties kan een kind nieuwe
Reflectievragen
leeractiviteiten en doelen plannen.
Groepsleiders kunnen hun kinderen stimuleren om goed over
de keuze van hun werkstukken na te denken door goede reflecInteractie
tievragen te stellen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op
Werken met portfolio’s nodigt uit tot interactie tussen kind en
het leerproces, het resultaat of op nieuwe leerdoelen.
groepsleider en tussen kinderen onderling. Kinderen en groepsVoorbeelden van reflectievragen:
leiders worden uitgedaagd te onderhandelen, argumenten uit
Over het leerproces:
te wisselen, elkaars standpunten en opvattingen te leren ken• hoe heb je het werk aangepakt?
nen en begrijpen. Dit draagt bij aan een school als gemeen• waar ben je mee begonnen?
schap waarin kinderen en groepsleiders van elkaar leren.
• had je hier een reden voor?
• waar heb je speciaal op gelet?
Zelfvertrouwen en motivatie
• wat heb je ervan geleerd?
Een portfolio vertelt het ontwikkelingsverhaal van één kind.
• heb je hulp gehad en van wie?
Door het werken met portfolio’s wordt een kind niet vergele• zou je het de volgende keer weer zo aanpakken?
ken met anderen, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp
Over het resultaat
ik nú, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep. De norm
• waarom heb je dit werkstuk gekozen?
van vooruitgang is niet een landelijk gemiddelde, maar ligt in
• wat vond je moeilijk/makkelijk?
het kind zelf. Een kind krijgt inzicht in zijn eigen ontwikkeling.
• had je dit resultaat verwacht?
Dit draagt bij aan het vergroten van competentie en daarmee
• ben je tevreden over je werk?
indirect aan de motovatie voor en betrokkenheid bij het
• hoe komt het dat dit werk zo goed gelukt is?
leren.
Over nieuwe leerdoelen
• wat wil je volgende keer leren?
Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid
• waar wil je meer over weten?
Het kind is eigenaar van zijn eigen portfolio. Het heeft de regie
• wat wil je volgende keer verbeterd hebben?
en heeft daardoor de mogelijkheden om zijn eigen leerproces
• wanneer ben je tevreden?
ter hand te nemen. Portfolio is een krachtig middel om de
• heb je hulp nodig en van wie?
verantwoordelijkheid voor leren daar te leggen waar zij hoort:
• verwacht je dat het gaat lukken?
bij het kind zelf.

O n t w ikke l in g en

Schoolontwikkeling
Werken met portfolio’s helpt ook groepsleiders anders met leren van kinderen om
te gaan, kinderen meer initiatief te geven
en een school te ontwikkelen waarin zelfverantwoordelijk leren vanzelfsprekend is.
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Momenten van reflectie
Reflectie kan zowel aan het begin, tijdens
als aan het einde van het leerproces plaatsvinden:
• aan het begin van het leerproces:
Aan het begin van een taak kun je het
kind na laten denken over de aanpak en
over het doel dat het wil gaan bereiken.
• tijdens het leerproces:
Op dit moment kan een kind bedenken of de aanpak die
gekozen is werkt en of het doel haalbaar is of moet worden
bijgesteld.
• aan het einde van een leeractiviteit:
In dit geval spreken we van een evaluatie: het kind blikt
terug op het leerproces en bespreekt of de gestelde doelen
zijn behaald en stelt zich nieuwe leerdoelen.
Om goed te kunnen reflecteren heb je criteria nodig. Als
school moet je goed weten welke doelen je nastreeft, welke
doorgaande lijnen je gaat volgen en dat alles gerelateerd aan
de kerndoelen.
Binnen je team moet iedereen goed op de hoogte zijn van
deze doorgaande lijnen en de kerndoelen. Ook voor kinderen
kan het veel houvast bieden als ze hier inzicht in hebben.
De kinderen moeten de ruimte krijgen om zelf hun portfolio
in te richten. De groepsleider stimuleert hen bij het maken van
keuzes en het stellen van nieuwe doelen.
Om de grens tussen leren op school en leren buiten school te
laten verdwijnen, moet er de vrijheid zijn om ook werkstukken
van thuis mee te nemen om zo te laten zien wat er in de vrije
tijd geleerd wordt. Hierbij zou je moeten denken aan tekeningen, mails, een brief, een boodschappenlijstje enz.
Het kind wordt zich hierdoor steeds meer bewust dat het
voortdurend leert.
Zo wordt het portfolio een uniek leer- en ontwikkelingsverhaal van het kind.

Portfolio in de praktijk
De kinderen beginnen met werk verzamelen in een map. Het kunnen knutselwerken,
verslagen, eigen teksten, taal- of rekenwerkjes zijn. Vaak vragen kinderen om een
foto van hun bouwwerk of van hun werk
met ontwikkelingsmateriaal. Zo ontstaat
er een gevarieerde verzameling waaruit ze
regelmatig werk kiezen voor hun presentatieportfolio. In het presentatieportfolio zitten tabbladen die
overeenkomen met de hoofdstukken van het rapport, zodat bij
elk onderdeel de ontwikkeling zichtbaar wordt. Voordat werk
in het presentatieportfolio wordt gedaan, vindt er altijd een
reflectiemoment plaats. Als kinderen een gesprek willen over
hun werk geven ze dat zelf aan. Tijdens het gesprek komen
allerlei aspecten aan bod over het proces dat vooraf ging aan
het gekozen werk (hoe kwam je op het idee, waren er problemen, hoe heb je ze opgelost, wat heb je er van geleerd enz.)
Daarna blikken we vooruit en vragen wat het kind met zijn
opgedane ervaringen wil doen. Verder uitdiepen of misschien
iets heel nieuws gaan leren?
Bij de voortgangsgesprekken is het portfolio het uitgangspunt
voor het gesprek met het kind, we praten immers over zijn
ontwikkeling en de voorbeelden liggen voor ons op tafel.
Dit jaar gaan de kinderen die naar de middenbouw gaan zichzelf presenteren aan de hand van hun portfolio en dan hebben we weer een volgende stap gezet in ons proces.

Vertrouwen
Op de Dr. Schaepmanschool vinden wij het hebben van vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen de belangrijkste
voorwaarde voor goed onderwijs.
Wanneer er aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan dan wil en zal het kind zich ontwikkelen, wanneer het
hiertoe wordt uitgedaagd.
De producten worden ondergeschikt aan de processen die
gaande zijn tijdens de ontwikkeling van het kind. Een product
dat voor het ene kind geweldig is, is voor het andere kind maar
matig. Om met ´werken als proces´ bezig te zijn, is het hebben
van overzichten van (kern)doelen en leerlijnen essentieel.
De kinderen zullen de gelegenheid moeten
Werken met
krijgen om hun eigen werk na te kijken en te
portfolio´s geeft
evalueren. Zo is er directe feedback en dus
een optimale kans voor een leermoment.
kinderen inzicht in
Wanneer je kinderen hun eigen ontwikwat ze leren en hoe
kelingslijn wilt laten doorlopen, zul je soms
ze dat doen.
moeten loslaten, bijvoorbeeld bij het nakijken of het plannen van een deel van de
weektaak. Hierbij moet je vertrouwen in het kind en op je
keuzes die je maakt op basis van je professionaliteit.

8
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Anne-Mieke van den Heuvel en Carla Koekhoven zijn intern
begeleiders van de Dr. Schaepmanschool in Barendrecht
Bronnen
De kracht van portfolio’s, Jos Castelijns, Brenda Kenter en Jose van
Loo, CPS
De diepte in met leerlingportfolio’s, Jos Castelijns, Brenda Kenter en
Jose van Loo, CPS
Leerlingportfolio’s en hun betekenis voor het leerproces;
praktijkervaringen in het basisonderwijs, Jos Castelijns, Brenda Kenter
en Jose van Loo, CPS

Barbara Nellestijn

Shania vertelt: “Dit is mijn portfolio, hierin schrijf ik steeds wat
ik wil leren en hoe bepaalde dingen zijn gegaan. Hier praat ik
dan met de juf over, vaak schrijven we er daarna iets over op of
we plakken er een foto bij.”

Hier doe ik het voor
Kinderen kunnen alleen leren reflecteren als ze weten waar
ze op moeten reflecteren. Daarom is het goed als je gesprekken met de kinderen voert over activiteiten die aan de orde
komen en de doelen die daaraan verbonden zijn (stap 1).
Kinderen krijgen hierdoor een beeld van de gevraagde leerinhouden en vaardigheden. Als je dit gedurende een aantal
thema’s opbouwt met kinderen, dan weten ze welke bronnen
ze kunnen gebruiken om hun eigen leerdoelen te bepalen. Bij
de start van een nieuw thema kun je dan met de kinderen
bespreken wat ze willen gaan leren. Ze maken hierover aantekeningen in hun portfolio. In de groep van Shania schrijft Thijn
bijvoorbeeld het volgende op: “We hebben nu het thema ‘Ik
ben speciaal’. We hebben al gekeken naar eigenschappen die
bij iemand horen. Sanne vindt dat ik grappig, slordig en een
wildebras ben. Maar ik ben helemaal niet slordig! Nu ga ik
een interview houden met mijn ouders om te kijken of zij mij
ook slordig vinden. Daar moet ik een verslagje van maken.

Met het portfolio kun je ontwikkeling in beeld brengen,
als het een representatieve verzameling van werk van
leerlingen bevat. Het is daarbij belangrijk dat in het
portfolio niet alleen stukken zitten die laten zien wat een
leerling al kan, maar ook stukken die het proces weergeven dat tot dat resultaat heeft geleid (Koster, S. de, e.a.,
2008). Stop er bijvoorbeeld kladteksten en definitieve
teksten in.
Het portfolio bestaat uit verschillende onderdelen. In
de bovenbouw hebben de onderdelen betrekking op
de activiteiten die ondernomen worden in de groep:
gespreksactiviteiten, lees-schrijfactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, reken-wiskundeactiviteiten en constructieve
en beeldende activiteiten. In het portfolio zitten dan bijvoorbeeld teksten van kinderen, verslagen van groepswerk en themawerk. Daarnaast kan er een specifiek
onderdeel zijn dat gericht is op de persoonlijke, sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. De verzameling
laat een vergelijking over een bepaalde periode zien,
zoals verschillende teksten.

b ee l d

Vier stappen in het werken met het portfolio
Stap 1: Oriëntatie op toekomstige leerprocessen en doelen
Stap 2: Selectie van werk vanuit vastgestelde criteria
Stap 3: Schriftelijke reflectie op het gekozen werk door het
kind en de groepsleider
Stap 4: Presentatie van (delen) van het portfolio door het kind

Maar dat vind ik lastig. Want hoe kan ik tegelijk een interview houden en ook alles opschrijven? Juf zegt dat je dat met
steekwoorden moet doen. In dit thema wil ik leren hoe ik dat
moet doen.”

in

Shania presenteert haar portfolio aan kinderen die nog niet
eerder gewerkt hebben met een portfolio. Ze noemt een
belangrijk doel van het werken met een portfolio, namelijk
dat het kind meedenkt over en reflecteert op leer- en ontwikkelingsprocessen die relevant zijn in een bepaalde periode. Als
kinderen werken met een portfolio, worden activiteiten betekenisvoller. Ze gaan inzien waarom ze bepaalde activiteiten
wel of niet moeten ondernemen doordat ze inzicht krijgen in
hun eigen leerdoelen. Ze gaan dus snappen wat een activiteit
hun persoonlijk oplevert. Maar hoe leer je kinderen reflecteren? In dit artikel laat ik aan de hand van het thema ‘Ik ben
speciaal’ in een bovenbouwgroep zien hoe dat aan de hand
van vier stappen in zijn werk kan gaan.

O n t w ikke l in g en

Leren reflecteren
met het portfolio
“Het is me gelukt, juf!”

Dit neem ik mee
Gedurende het thema verzamelen de kinderen werk dat in
hun portfolio een plek kan krijgen. Thijn heeft bijvoorbeeld
met Eva geoefend hoe hij een interview moet houden. Het
lijstje met steekwoorden heeft hij in zijn portfolio gedaan.
Ook het lijstje met steekwoorden van het interview met zijn
ouders en het verslag van het interview zitten erin. De groepsleidster, Lorien, ruimt iedere dag tijd in om een portfoliogesprek te houden met een kind. Kinderen kunnen zich zelf
inschrijven voor zo’n gesprek, maar ze plant ook kinderen in.
Soms zijn dit gesprekken in een klein groepje (vier kinderen),
maar meestal zijn het één-op-één gesprekjes. Thijn vertelt:
“Het is me gelukt, juf! Ik kon vanuit de steekwoorden een verslag schrijven van het interview. Lorien vraagt welk document
goed laat zien dat hij dat geleerd heeft. “Het lijstje met steekwoorden. Door de belangrijkste woorden op te schrijven, kon
ik de volgende dag op school de tekst goed schrijven.” Lorien
voegt daaraan toe dat hij ook het verslag van het interview
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in zijn portfolio moet opnemen. “Want dan kun je goed zien
hoe je de steekwoorden hebt gebruikt.” Zo selecteren Lorien
en Thijn samen stukken voor in het portfolio. Eerst bepalen ze
welk criterium ze hanteren bij het kiezen, namelijk een document dat goed laat zien wat je geleerd hebt.
Aan de hand van dit criterium kiezen Thijn en Lorien werk voor
in het portfolio (stap 2). De keuze moet goed onderbouwd
zijn. Aan het eind van elk thema kiezen kinderen op deze
wijze minimaal drie verschillende dingen voor in hun portfolio.
Aan het eind van het schooljaar moet ieder onderdeel van het
portfolio werk van het kind bevatten.

Een portfoliogesprek met Noah

Noah jij bent hier een test aan het maken die Eva met Shania ontworpen had. Wat moest je doen?
Ik moest een huis maken en ik moest het zo maken dat
iedereen kon zien dat het mijn huis is. Ook al heb je mijn
echte huis nog nooit gezien.
Zo dat is een pittige test. Hoe heb je dat aangepakt?
Ik begon met een gewoon huis te tekenen en daarna heb
ik met gekleurd papier de letters van mijn naam geknipt en
erin geplakt.
Goed idee.
Ja, ik had ook maar weinig tijd, 10
minuten!
Wat vond Eva er van?
Ze lette op creatief, netjes en slordig.
Ze vond dat ik het creatief aanpakte.
Ik had ook een goed idee. Ze vond
het alleen niet zo netjes, in het begin
wel maar later met die lijm niet meer
zo. Dat kwam ook omdat ik het sneller moest doen. Eva kan dat wel goed
uitleggen.

Dit kan ik al

Dit vind ik
Thijn heeft nu stukken voor in zijn portfolio. Lorien vraagt hem
om zijn keuze te verantwoorden. Na het kiezen volgt immers
de schriftelijke reflectie (stap 3). In het portfolio kun je standaardvragen opnemen die de kinderen kunnen gebruiken als
aanknopingspunt bij hun reflectie, bijvoorbeeld: Waarom heb
ik dit werk gekozen? Wat heb ik ervan geleerd? Wat vind ik
van het resultaat? Je kunt ook klassikaal een gesprek voeren
over vragen die je jezelf kunt stellen bij reflectie. Deze vragen
schrijf je op het bord en zijn de leidraad voor de schriftelijke
reflectie, bijvoorbeeld: welke strategieën heb je toegepast bij
het verbeteren van je tekst en hoe ging dat? Kinderen kunnen
in tweetallen de vragen bespreken om het vervolgens zelf te
noteren in hun eigen portfolio.
Om kinderen te leren reflecteren kun je bovendien gebruik
maken van foto’s. Maak foto’s van onderzoeksactiviteiten van
kinderen en vraag ze wat ze daar aan het doen zijn en hoe dat
ging. Kindwerk of foto’s en het commentaar daarop van het
kind geven een beeld van de prestaties van het kind, maar ook
van de achterliggende ideeën, interesses, wensen en voorkeuren. Je kunt ook zelf reflecties toevoegen. Door dit ook weer
met het kind te bespreken, gaat hij steeds beter zien wat van
belang is bij de reflectie.

10
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Een aantal keer per schooljaar organiseer je momenten waarop kinderen
delen van het portfolio aan elkaar en
eventueel ook aan hun ouders presenteren (stap 4). Het kind heeft van
te voren bedacht wat hij wil vertellen
en laten zien. De keuze moet duidelijk
maken welke ontwikkeling het kind
op een bepaald gebied heeft doorgemaakt. Eva vertelt bijvoorbeeld over het
maken van een eigenschappentest: “Ik
heb in dit thema goed leren samenwerken. Ik werkte samen
met Shania aan een test. We wilden allebei de eigenschappen creatief, netjes en slordig testen. Maar we hadden andere
ideeën over hoe we het zouden doen. Juf stelde toen voor dat
we allebei ons eigen idee zouden uitwerken. Dat hebben we
toen gedaan. Daarna hebben we samen gekeken welk idee
het beste paste bij de eigenschappen. Ik had een vrije opdracht
bedacht: het maken van een kunstwerk met verf. Shania vond
dat het dan lastig is om te zeggen of iemand slordig is of netjes, want sommige kunstwerken van beroemde kunstenaars
zijn ook heel slordig gemaakt, maar juist wel mooi. Haar idee
was dat je een huis moet tekenen waarbij je meteen zag dat
dat huis ook echt van jou was. Ik vond dat een beter idee en
zo zijn we toen verder gegaan. Ik heb dus geleerd dat je eigen
idee niet altijd de beste is en dat het belangrijk is om goed te
luisteren naar iemand anders.”
Een portfoliogesprek met Eva

Eva, jij kijkt hier hoe Noah de test maakt.
Ja, hij ging onze tekenopdracht doen.
Snapte hij wat hij moest doen?
Ja, ik had een voorbeeld gemaakt, daarna kon hij snel aan
de test beginnen.
Ooh slim, dat helpt bij het uitleggen.

Door het werken met portfolio op te bouwen volgens bovenstaande stappen, leren kinderen reflecteren. Ze kunnen steeds
duidelijker zelf aangeven welke doelen, activiteiten en leerprocessen voor hen relevant zijn, zodat ze zelf verantwoordelijker
worden voor hun eigen leerproces.

in
b ee l d

Ook het presenteren kunnen kinderen niet vanzelf.
Help het kind bij het kiezen en voorbereiden van
de presentatie. Je kunt
de presentaties telkens
volgens een vast stramien
laten verlopen, dat geeft
houvast:
• Het kind vertelt vanuit
welk onderdeel van het
portfolio hij zal presenteren en waarom.
• Het kind laat werk zien
waaruit zijn ontwikkeling op dat gebied blijkt.
• Het kind licht hoogtepunten of waardevolle momenten
eruit.
• De andere kinderen stellen vragen of geven opmerkingen
Je kunt kinderen een blad geven waarop deze stappen staan
die ze als voorbereiding invullen. Ze denken dan nogmaals

terug aan hun eigen ontwikkeling van de afgelopen tijd. Zo
heeft het presenteren een toegevoegde waarde die niet alleen
voor dat kind van belang is. Ook andere kinderen leren hiervan; zij kunnen zich spiegelen aan het proces dat de ander
heeft doorgemaakt.

O n t w ikke l in g en

Ja, dat ging goed. Ik had het getekend.
Waar lette jij nu op toen Noah de test maakte?
Hoe hij het aan zou pakken, hoe hij dus zou beginnen en of
hij daar creatief in was. En ik lette op of hij netjes of slordig
zou werken.
Dat is een hoop zeg!
Ja, dat was goed opletten, maar Noah werkte rustig. En ik
had op het blad gezet waar ik op zou letten, zo kon ik het
goed onthouden.
Ik vond het leuk om de test te bedenken.
Maar in het begin …
Ja, dat was even lastig
ik kon met mijn tweetal
niet goed voor de test
kiezen. We wilden allebei wat anders en toen
hebben we twee tests
gemaakt en later de
beste gekozen.

En ze gaan inzien: ‘Ik ben speciaal!’ en dat willen we alle
kinderen toch meegeven?
Barbara Nellestijn is als nascholer en onderwijsontwikkelaar
werkzaam bij De Activiteit, landelijk centrum voor
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

De voorbeelden en de portfoliogesprekken zijn ontleend aan ‘Ik ben
speciaal’, van L. de Koning.
Bronnen
Castelijns, J. & Kenter, B. (2000). Leren met portfolio’s.
Gebruiksmogelijkheden in het primair onderwijs. Amersfoort: CPS.
Koning, L. de (2008). Ik ben speciaal. Kinderen in groep 5-6 werken
aan hun portfolio. In: Zone, jaargang 7, nummer 4.
Koster, S. De & Nellestijn. B. (2008) Het portfolio, ook voor de
onderbouw! In: Zone, jaargang 7, nummer 4.
Verkleij H. & Pompert B. (2002). Mijn portfolio. Werken met portfolio
in de bovenbouw. St. Maarten: Academie voor Ontwikkelingsgericht
Onderwijs.
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Het Citokonijn

Rinze Procee

Lucas had het toch echt zelf gezien.
Zij zat er nog in, ook toen hij in de keuken stond.
Hij had Grutte Wite gekregen toen ze nog jong was. Ze was
sneeuwwit en had sprookjesachtige rozerode ogen.
‘Het is een Vlaamse Reus’, had zijn vader gezegd. ‘Zo heet
deze soort.’
Hij had dat een overdreven grootse naam gevonden voor zo’n
klein konijn.
En hij had de naam direct aangepast: Lytse Wite. Dat was
beter.
Maar, och heden, het leek wel of Lytse Wite nooit meer stopte
met groeien. Na een paar maanden zat er echt een witte reus
in het hok. De naam moest worden aangepast, want wit was
ze wel, maar klein zeker niet. Dus werd het Grutte Wite.
Hij had vaker konijnen verzorgd. Altijd samen met z’n vader.
Maar dit was z’n eerste eigen konijn. Eentje waar hij zelf verantwoordelijk voor was.
Hij leerde haar kennen. En zij hem.
Hij wist wat ze lekker vond: boerenkool, paardenbloemen en
weegbree.
Hij wist wat ze liet liggen: witlof, iets wat zijn vorige konijn
nog zo lekker vond en bloemkool.
En hij kende haar favoriete kriebelplekje: de grote witte harige
kraag onder haar kin.
En zij wist wanneer hij uit school kwam. Dan rende ze door
haar hok en sloeg ze met beide achterpoten tegen de achterwand.
En zij wist wanneer hij somber was en ze plat moest blijven liggen, zodat hij z’n wang tegen haar warme witte zachte zijkant
kon drukken.
En hij wist ook, dat zij nooit uit het hok zou springen als hij
voer en water haalde in de keuken.
En zij wist, dat het hooguit dertig tellen duurde voordat hij
weer vanuit de keuken bij haar hok was.

Nee, dan dat vorige konijn, een Lotharinger, dat bleef nooit
in z’n hok.
Maar dat was dan ook een mannetje natuurlijk en zijn hok
stond ook een stuk lager.
En de jonge konijnen, die net uit het nest kwamen. Die wisten
niet dat de rand van hun hok het einde van hun veilige wereld
was. Ze vielen er soms zo maar uit. Of ze duwden elkaar over
de rand. Daar moest je dus op letten.
Maar Grutte Wite. Nee, die keek alleen maar met haar lieve
witte kop om de hoek van haar hok om te
zien of hij al in aantocht was met vers voer.
Hij wist niet waarom ze de sprong naar de
vrijheid niet maakte. Was ze bang aangelegd? Of voorzichtig? Of gewoon verstandig? Of wist ze niet beter? In ieder geval
konden ze elkaar vertrouwen. Hij haalde
iedere dag het voer en zij bleef iedere dag in
haar hok zitten.
Maar vandaag was ineens de twijfel binnen
geslopen. Juf had vanmorgen een groepje
kinderen uit groep 2 bij elkaar in het speellokaal gezet. Aan tafels. Ze hadden een potlood en een gummetje gekregen. Juf had
gezegd dat ze een toets gingen maken. De
Citotoets ‘Taal’. Ze hoefden niet zenuwachtig
te zijn, maar ze moesten wel goed opletten
en goed kijken. Ze moesten laten zien wat ze
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Dit voelde als verraad aan Grutte Wite. Was zij dan misschien
het enige konijn in heel de wereld dat bleef zitten als het deurtje van haar hok open stond? Was zij dan zo anders? Of was
ze misschien wel ernstig ziek?

b ee l d

Die middag thuis zette hij de deur van het konijnenhok open.
In plaats van snel naar de keuken te rennen verstopte hij zich
achter de conifeer. En hij keek of hij in de toets z’n streepje
terecht had verplaatst. Na vijftien minuten was zijn geduld op.
Grutte Wite bleef trouw aan zichzelf en trouw aan haar hok.
Alhoewel ze zich enorm uitrekte om te kijken waar hij toch
bleef, ze sprong noch viel uit haar hok.
Morgen moest het laatste deel van de toets worden gemaakt,
had juf gezegd.

in

Voor hem lag een blad met plaatjes, steeds vier op een rij. Juf
vertelde een kort verhaaltje en daar paste dan een van de vier
plaatjes bij. Daar moest je een streepje onder zetten. “Bij het
goede plaatje”, zei juf erbij. Dat was nog niet zo gemakkelijk.
Hij merkte al snel dat er soms meer dan één plaatje paste bij
het verhaal. En soms stond het plaatje dat paste er helemaal
niet bij. “Maar dat kon niet”, zei juf, “er was er altijd eentje
goed”.
En dan waren er ook nog plaatjes die nergens op leken. Die
groenteboer op de tekening, die verkocht toch echt oliebollen
en het was dus ook gewoon een oliebollenbakker.
Bij de vraag ‘welke man is grappig?’ had hij een streepje gezet
bij een jongleur die, balancerend op een dun plankje met een
klein balletje er onder, probeerde vier balletjes in de lucht te
houden. Hij had z’n hoofd zo ver naar achteren gebogen dat
op het puntje van zijn neus een balletje kon draaien. Dat zag
er geinig uit.
Juf keek mee. Ze mocht niet helpen, had ze gezegd. Maar hij
kende haar na twee jaar heel goed. Als ze sneller begon te
ademen, dan was er iets niet in orde.
Hij aarzelde nog even, maar die nepclown kon toch echt niet
grappig zijn. Hij had zijn streepje laten staan, waarop juf tegen
de hele groep zei: “Kijk nog eens goed naar de plaatjes!” Als
juf dat zei, wist hij, hadden te veel kinderen iets fout gedaan.
Hij had nog eens gekeken, maar iets binnen in hem
vertikte het om, hij had juf door, uit te wijken naar de
clown.

“Maar echt, Grutte Wite blijft altijd zitten!”, had hij willen
roepen. “En ik weet ook hoe snel ik moet lopen om snel weer
terug te zijn bij het hok.” “Ik heb het met mijn vader uitgerekend. Dertig tellen duurt dat snel naar de keuken lopen, snel
de bakjes vol doen en snel weer naar het hok. Grutte Wite
weet gewoon hoe snel ik loop en bovendien durft ze gewoon
niet te springen. Ze heeft hoogtevrees. En dat is niet vreemd
als je achternaam Reus is.”
Maar hij zei niets.
Plotseling flitste het vingertje van buurman Jetse naar het
plaatje met ‘een leeg hok met het deurtje open’. Dat was hem
dus! Maar dat kon niet waar zijn!
Juf zei niets, maar haar ademhaling werd rustiger, haar blik
ontspannen.
Hij gumde het streepje weg en zette het terug onder het
plaatje met het lege hok.

O n t w ikke l in g en

allemaal al wisten. Ze mochten er niet samen over praten.
Dat vond hij gek. Anders mochten ze over van alles praten.
Juf zei altijd: ‘Samen weet je meer, samen kun je meer.’ Maar
goed, misschien moest juf nu ook iets doen wat ze liever niet
deed, net zoals hij wel eens tegen zijn zin iets voor juf moest
doen. Ze was in ieder geval niet zo enthousiast als anders.

En toen kwam die vraag over dat konijnenhok.
Juf had verteld dat een jongetje z’n konijnenhok open
had gezet om eten voor het lieve beest te halen en
vroeg: “Wat gaat het konijn nu doen?” Op de vier
tekeningen zag hij ‘een leeg hok met het deurtje dicht’,
‘een leeg hok met het deurtje open’, ‘een hok met het
konijn er nog in en het deurtje dicht’ en ‘een hok met
het konijn er in en het deurtje open’…
Hij vond dit toch zo gemakkelijk. En hij had het streepje
meteen, denkend aan z’n trouwe Grutte Wite, onder
de tekening ‘een hok met het konijn er in en het deurtje open’ gezet. “Goed kijken hoor”, riep juf nog.
Ook dat had hij gedaan, maar dit was zo klaar als een
klontje. Een blik in de ogen van de juf was echter voldoende om te beseffen dat het streepje ‘misplaatst’ was. Ze
ademde zwaar. En toen ook de andere kinderen hem aankeken sloeg de twijfel toe.

Na schooltijd zou hij haar vragen of ze meeging om het konijn
te voeren.
Wie weet….

Fotografie: Felix Meijer
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Een ‘groene’ school

Ad Boes

De CITO-hulp kan nog een ander doel dienen: de schoolscore
positief beïnvloeden. Ik heb het bureau in kwestie de suggestie gedaan om dat argument aan de wervingsfolder toe
te voegen: ‘Er is nog een ander argument voor CITO-hulp. U
helpt mee aan een hogere schoolscore. Het ligt dan ook voor
de hand dat u de schoolleiding vraagt tenminste een deel van
de kosten te dragen’. Ouders kunnen zo helpen aan ‘groen’
voor hun school.
Er kwam een reactie van het bureau, ik werd bedankt voor de
suggestie… Uit het antwoord bleek voorts dat men er niet van
de op de hoogte is dat de inspectie voor een eerste schifting
tussen voldoende, zwak een zeer zwak alleen naar de schoolscore van het CITO kijkt.
Welke parlementariër vraagt voor deze volstrekt ontaarde en
oneerlijke toetspraktijk de aandacht van de bewindslieden?
Een kritische publicatie van in de SOVO samenwerkende vernieuwingsbewegingen over de ontwikkelingen rond de eindtoets, die van het CITO in het bijzonder, zag onder de titel
‘Weg met de eindtoets’ in 2002 het licht. We zijn enkele jaren
verder. Is er wat veranderd? Zeker. In een aantal plaatsen en
regio’s is eindonderzoek in overleg met het voortgezet onderwijs vervangen door met wat heet ‘een warme overdracht’,
waarbij CITO-scores al of niet een rol spelen. In het eerste
geval krijgt de toets de functie waarvoor die is bedoeld, een
ook in belangrijkheid ‘tweede gegeven’.
Maar nog altijd oordeelt de inspectie over opbrengsten in
eerste instantie op basis van de schoolscore van de eindtoets
van het CITO (of andere toetsproducenten) of de scores van
entreetoetsen. Pas als een school naar het oordeel van de
inspectie onder de maat blijft, of als risico’s worden vermoed,
komen gegevens van andere toetsen in beeld. Het oordeel
‘oranje’ kan uitlopen op ‘groen’ of rood’. Het is voor scholen
zaak om buiten de (oranje) gevarenzone te blijven. Wat kan
een school doen om de CITO-score op te vijzelen? De meest
voor de hand liggende maatregel is beperking van het curriculum tot wat wordt getoetst. Het is niet eens nodig om alles
wat in de kerndoelen wordt genoemd bij ‘taal’ aan te bieden.
De school kan volstaan met de 30% van de domeinen die
wordt getoetst (zie Mensenkinderen september 2006).
Het gaat om een breed verbreide praktijk. Mijn (pabo-)studenten wisten meteen wat ik bedoelde als ik hen na de eerste
week stage in de bovenbouw in een basisschool vroeg of ze
in een ‘taal- en rekenschool’ waren terecht gekomen. Dat varieerde van 30 tot 70% (!).
Een tweede strategie is oefenen van het maken van toetsen.
Natuurlijk heeft dat effect. Slechts het CITO is nog altijd van
mening dat oefenen de score niet beïnvloedt. Scholen die fors
oefenen en het curriculum versmallen scoren hoger, geen
twijfel mogelijk. Maar er is meer. Er is steeds meer aanbod van
bureaus die ouders trachten te overtuigen van de noodzaak
van ‘CITO-hulp’. Ik vond een wervingstekst die aan duidelijkheid niets te wensen over laat (zie het kader). Wie het kan
betalen (!) kan voorkomen dat een kind in het VMBO terecht
komt.
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Ad Boes is beleidsmedewerker van de Nederlandse
Jenaplan Vereniging
Fotografie: Felix Meijer

Waarom Cito-training?
De Citogroep ontkent dat de eindtoets van groep 8 een toelatingstest is voor het vervolgonderwijs, maar in de praktijk
wordt de score bij de toelating vaak zwaar meegewogen. Ook
de entreetoets in groep 7 wordt gezien als een belangrijke
indicator voor het vervolgonderwijs. Gevolg is dat kinderen
(en hun ouders) de Cito-toets als een enorme druk ervaren.
Faalangst ligt op de loer en als gevolg daarvan onderpresteren. Deze ontwikkeling maakt Cito-training gegrond. Door
een goede voorbereiding worden kinderen in de gelegenheid
gesteld een zo optimaal mogelijk resultaat te halen. Scholen
doen wat in hun vermogen ligt om deze voorbereiding te bieden, maar soms ontbreekt het aan tijd en mankracht. Zeker
voor een uitgebreide voorbereiding zoals in deze training.
Daarnaast is de groepsgrootte een obstakel om voorbereiding
op maat te geven. Bewust kies ik voor kleine groepen om de
individuele leerling goed in het oog te houden.
Uit de folder van Praktijk De Opstap

Bekend maken met de Cito-toets
Uw kind krijgt les over de Cito-taal, de opzet van de toets en
de vraagsoorten. De laatste 3 bijeenkomsten zijn gereserveerd
voor het oefenen van originele Cito-toetsopgaven in de categorieën rekenen, taal en studievaardigheden. De aangeleerde
vaardigheden worden zo geoefend. Uw kind komt niet voor
verrassingen te staan tijdens de Cito. Het weet heel goed wat
hem te wachten staat. De cursus telt 15 lessen die wekelijks
worden verzorgd. Kosten € 450,- vooraf te betalen.
Uit de folder van Praktijk De Opstap

De diepte in met
leerlingportfolio’s

Een boek gericht op de professionalisering van de groepsleider en student. Het kan een hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering zijn om met reflectie op het eigen gedrag aan de
gang te gaan. In het eerste deel wordt het begrip reflectie
vanuit een aantal invalshoeken besproken. Het tweede, meer
praktische, deel is verdeeld in vijf thema's: ontwikkeling en
leren, biografisch leren, leren van de
praktijk, beroep in beeld en leren van
en met elkaar. Door de vele oefeningen
en opdrachten is het een plezierig en
omvangrijk werkboek geworden, waarmee de lezer echt aan de slag kan.
M. Janssens, HB Uitgevers, IBN 978905574582,
255 pag, € 29,50

Werken met portfolio’s in de
onderbouw
Dit is een praktijkboek voor Kansrijke taal. De
kern van het werken met portfolio’s is, volgens de
auteur, om het werk van kinderen te bekijken en
daarover met ze in gesprek te gaan. Dat gesprek
verdiept de leerervaringen en verschaft inzicht in
de betekenis die het kind geeft aan de activiteiten en in wat
het al of niet kan. Het boek geeft duidelijke handreikingen
hoe groepsleiders hiermee aan de slag kunnen. Er wordt veel
aandacht besteed aan de manier waarop het werk verzameld
wordt. Om met portfolio’s te werken is het volgens de auteur
voorwaarde dat groepsleiders de leerlijnen kennen. Het boek
geeft een werkwijze om leerlijnen te maken.
D. van Kammen, HB Uitgevers, ISBN 9789055743704, 64 pag, € 16,50
Besproken door Marjon Clarijs

Portfolio in Mensenkinderen
In Mensenkinderen is al eerder aandacht besteed aan het
portfolio.
Portfolio, meer dan een kindvolgsysteem, Ferry van der Miesen,
januari 1998
Over portfolio’s en de mogelijkheden in een jenaplanschool.
Werken met portfolio’s (2), Ferry van der Miesen, januari 1999
Over het leren reflecteren.
Werken met portfolio’s (3), Ferry van der Miesen, januari 1999
Over het gebruik van portfolio bij wereldoriëntatie.
Over portfolio’s, een recentiekroniek, Ad Boes, mei 2004
Een recensie van vijf boeken over dit onderwerp.
Portfolio en remedial teaching, Alma Lanjouw, november 2005
De praktijk op de Jenapleinschool in Zwolle.

Dit ben ik! … Zie jij mij?
Een beschrijving van acht kinderen rond de zes jaar die naar
het Vlaamse speciaal onderwijs gaan. In het boek worden
zowel de groep en hun ouders als de leerkrachten gevolgd,
bijvoorbeeld tijdens de voorbereidingen op het jaar, op de eerste schooldag en tijdens een ouderavond. Ook aan de manier
waarop de leerstof aangeboden wordt, wordt ruim aandacht
besteed. Hoewel de situatie niet direct vergelijkbaar is, is het
mooi om te lezen hoeveel aandacht de leerkrachten hebben
voor het verbeteren van het zelfbeeld van de kinderen. Voor
ambulant en intern begeleiders, maar ook voor ouders een
inspirerend boek met herkenbare kinderen, situaties en problemen.

b ee l d

Besproken door Felix Meijer

B. Kenter en J. Castelijns, CPS, ISBN 9789065084941, 106 pag, € 10,90
Besproken door Marjon Clarijs

in

Een beschrijving van ervaringen uit een pilotproject. Ze laten zie hoe elke school de functie van
de portfolio’s definieert en haar eigen accenten
legt. De auteurs laten zien dat het werken met
portfolio’s interessante mogelijkheden biedt als
je leren ziet als een proces van kennis en inzicht
opbouwen door (zelf) na te denken, vragen te
stellen, te redeneren, met anderen van gedachten te wisselen,
samen te onderzoeken en zelf keuzes te maken. Voorwaarde
is wel dat kinderen leren reflecteren. In dit boek staan veel
tips hoe je dit kunt oefenen. De meeste hoofdstukken zijn al
eerder in verkorte vorm als artikel verschenen in ‘De wereld
van het jonge kind’. Van dezelfde schrijvers is ook verschenen:
‘De kracht van portfolio’s’.

De kunst van reflectie

O n t w ikke l in g en

Marjon Clarijs en Felix Meijer

R. Vinck en J. Leonard, Garant, ISBN 9789044121162, 278 pag, € 49,00
Besproken door Felix Meijer

Kijk, vergelijk en verrijk
De sociale, motorische en taalontwikkeling van kinderen van
nul tot twaalf jaar in beeld gebracht met behulp van overzichten, vragen- en observatielijstjes. Het boek is verdeeld in
vier leeftijdsfasen: 0-1,5 jaar, 1,5 - 4 jaar, 4 tot 8 jaar en 8
tot 12 jaar. Iedere fase wordt in een vaste volgorde beschreven: kijken naar de ontwikkelingstappen; vergelijken m.b.v.
vragenlijsten en tenslotte suggesties om ontwikkelingen van
kinderen te stimuleren. De duidelijke overzichten van ontwikkelingslijnen, de vele tips, mooie foto’s
en lay-out maken dit boek aantrekkelijk
voor ouders, maar ook voor (bege)leiders
in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven
en basisscholen.
H. Marx, G. Marx, J. Pluut, Spectrum, ISBN
9789027457400, 335 pag, € 34,95
Besproken door Felix Meijer

M E N S E N K I N D E R E N 11 5 januari 2009

15

Hersenonderzoek
en Jenaplan 3 Kees Vreugdenhil
In de twee voorgaande artikelen is in grote lijnen besproken hoe
onze hersenen werken en wat dat kan betekenen voor opvoeding en
onderwijs.
Dit derde artikel maakt een vergelijking tussen wat de consequenties
van hersenonderzoek zijn voor het onderwijs en wat er in de loop van
vele jaren is ontwikkeld in reformpedagogische scholen.

Het onderzoekswerk van Skiera
In de jaren zeventig gonsde het Nederlandse Jenaplan van de
activiteiten. Er werden regelmatig nieuwe scholen gesticht, in
toenemende mate door ouders. Groepsleidsters en –leiders
werkten in landelijke werkgroepen samen aan de ontwikkeling
van jenaplanonderwijs en die van henzelf (PERVA – perfectionering vakmanschap). Op conferenties vonden uitwisselingen
plaats van inzichten, visies en ontworpen middelen. De tijdgeest ondersteunde deze ontwikkelingen meestal breed: Time
for change. Yes, we do!.
Te midden van de vele langharige en bebaarde leraren en
hippieachtig geklede leraressen kon je regelmatig een jonge
Duitse onderzoeker van de Universiteit Giessen aantreffen in
dito outfit: Ehrenhard Skiera. Meestal als enige buitenlander,
af en toe ook vergezeld van zijn leermeester Professor Theodor Friedrich Klaßen. Deze hoogleraar had eerder in Giessen
aan de universiteit een Jenaplan Forschungsstelle ingericht.
Als leerling van een van de bekendste medewerkers van Petersen, Döpp-Vorwald, had Klaßen veel affiniteit met Jenaplan.
Hij wilde de jenaplanhistorie bestuderen vanuit een rijk archief
met veel oorspronkelijk materiaal. Daarnaast vond hij het zijn
taak de revival van het Jenaplan in Nederland te laten onderzoeken. Daartoe gaf hij zijn medewerker Skiera de opdracht.
Diens onderzoek moest uitmonden in een proefschrift. Dat
kwam er ook, een lijvig boek uit 1982. Het is nog altijd de
moeite waard door de nauwkeurige schets van het Nederlandse onderwijs in het algemeen en de plaats van het Jenaplan erin.

Skiera is later hoogleraar opvoedingswetenschappen geworden aan de Universiteit van Flensburg. Hij werkt daar nog
steeds. Jenaplan behield zijn interesse, maar hij breidde die
uit naar de hele reformpedagogische beweging in Europa in
de twintigste eeuw, bijna tot op de dag van vandaag. In zijn
grote werk Reformpädagogik (2003) tref je behalve Jenaplan,
Montessori, Freinet, Dalton en Vrije Scholen bijvoorbeeld ook
de nog altijd in Duitsland zeer actieve Landerziehungsheime
en de Vrije Alternatiefscholen aan.
Skiera heeft door analyses van geschriften en vooral ook door
eigen observaties in vele scholen binnen en buiten Duitsland
een enorme kennis opgebouwd over de visies, inzichten en
werkwijzen van de reformpedagogische scholen. Het is dan
ook interessant om zijn bevindingen als uitgangspunt te
nemen voor een vergelijking met wat hersenonderzoek ons
aan inzichten voor opvoeding en onderwijs levert. Eerder is
aangegeven dat die inzichten voor heel wat leraren en scholen
niet nieuw zullen zijn. Hoe staat het met de reformpedagogische scholen? Hebben zij altijd al min of meer gewerkt naar
wat nu uit hersenonderzoek bekend is? Zo ja, wat zijn dan die
overeenkomsten? Kunnen we ook neurowetenschappelijke
inzichten vinden die minder of helemaal niet in die scholen zijn
gepraktiseerd? Als dat zo is, kunnen die dan nuttig zijn voor
bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de reformpedagogische scholen, zoals jenaplanscholen? Met dergelijke vragen
houdt dit artikel zich hierna bezig.

De verworvenheden van reformpedagogische
scholen
Volgens Skiera kun je niet van ‘de’ reformpedagogische scholen spreken. Ze verschillen onderling vaak sterk. Toch heeft hij
een aantal interessante kenmerken van die scholen gevonden
die zij vrijwel alle gemeenschappelijk hebben. Skiera (2003,
p. 22, 23) onderscheidt de volgende vormgevingsprincipes,
die in de afzonderlijke scholen meestal op eigen wijze worden
ingevuld:
1 Zij richten zich in hun onderwijs op de behoeften en interesses van kinderen.
2 Zij bevorderen leerprocessen die niet alleen de intellectuele vorming van de kinderen bevorderen, maar vooral ook
bijdragen aan actief en creatief leren vanuit het werkelijke
leven van alledag.
3 Zij zien de school als een levensgemeenschap, waarin
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samen wordt geleefd en geleerd in gedeelde verantwoordelijkheid, maar ook met individuele verantwoordelijkheid.
4 Zij richten zich opvoedend en onderwijzend op de hele persoon van het kind.
5 Zij creëren een leer- en leefomgeving die zowel esthetische
als intellectuele uitdagingen biedt.
6 Zij geven de voorkeur aan vakoverstijgende leergebieden
en projecten.
7 Zij bieden kinderen meer of minder vergaand de gelegenheid om de keuze van de leeractiviteiten mede te bepalen.
8 Zij stellen spel- en leermiddelen ter beschikking die kinderen stimuleren om zichzelf te vormen, zowel individueel als
in partner- en groepswerk.
9 Zij begeleiden en beoordelen de prestaties van kinderen
informeel, persoonlijk en in taal die afgestemd is op wat
kinderen begrijpen.
10 Zij vormen leergroepen vanuit andere gezichtspunten dan
prestaties of homogeniteit in leeftijd, hetzij principieel, hetzij aanvullend.
11 Zij stellen de school open voor wat er in de ruimtelijke en
sociale leefomgeving te leren en te ervaren valt.
12 Zij benadrukken het zelfstandig actief zijn van de kinderen.

opvoeding en onderwijs, die uit die thema’s voortkomen, nog
eens kort te herhalen. Daarna worden deze gespiegeld aan de
twaalf principes. Zo kunnen we nagaan in hoeverre reformpedagogisch onderwijs voldoet aan resultaten van hersenonderzoek.

Hersenen als een complex netwerk
Kinderen construeren zelf hun kennis en brengen er structuur in aan. Belangrijk is daarbij aansluiting te vinden met wat
kinderen al weten en kunnen. Het aanbrengen van structuur
moet nadrukkelijk begeleid worden, bijvoorbeeld met grafische vormgevers. De eenmaal door kinderen geconstrueerde
kennis dient wel getoetst te worden op juistheid: laten reconstrueren en reflecteren en dat bij herhaling. Presentaties van
kinderen zelf zijn daarbij een belangrijk middel.
Deze inzichten corresponderen vooral met de principes 2, 7, 8
en 12 van Skiera. Kinderen moeten de kans krijgen om actief,
creatief en zelfstandig te leren. Het helpt ook als kinderen mee
mogen beslissen over de keuze van de leeractiviteiten, zowel
naar inhoud als naar vorm en middelen. Dat gebeurt vaak bij
wereldoriëntatie en krijgt fraai gestalte als het didactisch concept ‘meervoudige intelligentie’ wordt gebruikt en kinderen
hun eigen middelen en werkwijzen kunnen inzetten.
Aanvullend kan gesteld worden dat in de reformpedagogische
traditie te weinig aandacht besteed wordt aan de zorgvuldige
begeleiding van de kinderen bij het structureren van kennis.
Ook is in de principes niet terug te vinden dat het belangrijk
is om essenties te blijven herhalen. Deze zaken kunnen dus
vanuit hersenonderzoek ons onderwijs verdiepen.

Hersenen als een dynamisch systeem

Deze twaalf principes van reformpedagogische scholen in de
meest brede zin zouden dus ook voor jenaplanscholen gelden.
De verworvenheden van hersenonderzoek zoals beschreven
in de eerste twee artikelen, kunnen nu geconfronteerd worden met deze principes. In die voorgaande artikelen kwamen
de volgende thema’s aan bod: hersenen als een complex netwerk; hersenen als een dynamisch systeem met grote plasticiteit; leren via emoties; geheugennetwerken; hersenen en
leeromgeving. Elk thema zal nu worden vergeleken met de
twaalf principes. Dat gebeurt door de consequenties voor

Het is van belang om leerstof in zinvolle contexten aan te bieden. Bovendien zal leerstof het beste overkomen als kinderen
zich in een gevoelige periode voor die informatie bevinden.
De gebruikte leermiddelen en werkvormen moeten daarbij
aansluiten. Het geleerde beklijft als het vaak wordt herhaald,
maar dan wel steeds in andere contexten uit de dagelijkse
leefwerkelijkheid. Op die manier worden geconstrueerde
patronen steeds sterker en kunnen kinderen hun kennis beter
in wisselende situaties toepassen (transfer).
Hier krijgen vooral de principes ondersteuning dat je je moet
richten op de behoeften en interesses van kinderen (1), dat er
vooral geleerd wordt vanuit het werkelijke leven van alledag
(2), dat je gebruik maakt van vakoverstijgende leergebieden
en projecten (6) en dat de school open moet staan voor de
leefomgeving (11).
Aandacht voor herhaling van de leerstof in wisselende contexten komt niet voor in de principes van Skiera. Het lijkt dan
ook nuttig om als jenaplanscholen na te gaan of dit aspect
voldoende accent krijgt.

Leren via emoties
Een veilig en sociaal-emotioneel klimaat in de school is absoluut noodzakelijk voor goede ontwikkel- en leerprocessen
van de kinderen. Zowel het gedrag van de groepsleidsters en
groepsleiders als de leersituaties moeten positieve emoties
uitstralen, zoals betrokkenheid, enthousiasme, uitdagingen en
vertrouwen. Plezier in leren en genieten van successen horen
tot een goed pedagogisch klimaat.
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Geheugennetwerken
Omdat er meer geheugenfuncties zijn, is het nodig om kinderen zoveel mogelijk ‘ingangen’ of ‘sleutels’ mee te geven tot
wat ze opgeslagen hebben. Dat maakt het makkelijker om het
ook weer terug te halen. Schakel zoveel mogelijk zintuigen in
bij het leren en herinneren.
In de reformpedagogische principes zie je die ‘sleutels’ bijvoorbeeld terug in creatief leren (2), de hele persoon van het kind
(4), esthetische en intellectuele uitdagingen (5), zelfbepaling
van leeractiviteiten (7) en in zelfsturende leermiddelen (8). Er
is dus een rijke traditie om kinderen veelzijdig te laten leren.

Hersenen en leeromgeving

In de principes van Skiera komen merkwaardig genoeg deze
emotionele aanbevelingen niet nadrukkelijk terug. Alle principes samen veronderstellen wel een bepaald pedagogisch
klimaat. De school als leefgemeenschap (3), de opvoeding
van de hele persoon van het kind (4) en het gebruik van de
leefomgeving (2 en 11) wijzen samen het duidelijkst in die
richting.
In de jenaplanscholen krijgt ongetwijfeld de emotionele kant
van leidinggeven en leren regelmatig aandacht. Niettemin is
het goed deze sterke nadruk uit de neurowetenschappen op
een sociaal-emotioneel leef- en leerklimaat voortdurend met
elkaar te reflecteren en verder te ontwikkelen. Laten we bijvoorbeeld alle kinderen dagelijks succesjes ervaren die bij hen
passen en hen plezier geven?

Vanuit hersenonderzoek komt de aanbeveling zoveel mogelijk
aan te sluiten bij het natuurlijke leren van kinderen en hun
motivatie ervoor. De leeromgeving die daarbij past, is rijk,
maar niet overdadig. Dus wat er aan middelen en materialen
aanwezig is, moet zoveel mogelijk in dienst staan van de activiteiten die gepland of bedoeld zijn.
In de principes van Skiera staan voldoende aanwijzingen voor
zulke leeromgevingen. Duidelijk springen eruit de leefgemeenschap (3), de leer- en leefomgeving met uitdagingen (5), het
mee bepalen door kinderen van wat er gebeurt (7), stimulerende spel- en leermiddelen (8) en de ruimtelijke en sociale
leeromgeving (11).
Het enige punt van aandacht uit de hersenwetenschappen is
de functie van die leeromgeving. Het aloude jenaplanprincipe
’vorm volgt functie’ krijgt hier een bijzondere betekenis. Zorg
ervoor dat de inrichting van het lokaal en omgeving past bij de
activiteiten die werkelijk uitgevoerd moeten worden. Kijk kritisch naar je leeromgeving of er geen zaken in staan die al een
half jaar niet zijn gebruikt. Dat je leeromgevingen samen met
de kinderen inricht, is een andere belangrijke verworvenheid
van het Jenaplan. Dat zou niet alleen aan het begin van het
jaar moeten gebeuren, maar elke keer als een nieuw thema of
project aan bod komt.

Tenslotte
Er zijn principes van Skiera die in het voorgaande nauwelijks
aan de orde kwamen. Te denken valt aan het begeleiden en
beoordelen van de prestaties van de kinderen (9) en aan het
formeren van groepen (10). Dat betekent dat op dit moment
voor deze principes geen zinvolle aanwijzingen bestaan vanuit neurowetenschappen. Daar zijn ze overigens niet minder
belangrijk door!
Kees Vreugdenhil was onder meer schoolleider van een
jenaplanschool, directeur van het APS en lector aan een
hogeschool. Hij werkt momenteel als internationaal
consultant voor onderwijsontwikkeling.
Fotografie: Felix Meijer
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ADVIES




schoolontwikkeling

teamontwikkeling

schoolplan
scholenbouw




SCHOLING
jenaplandiploma

schoolleider
intern begeleider
jenaplan video coach
voor ouders en opvang
studiereizen (Jena – Freinet)

 

als interimErvaren directeuren, die in de toekomst willen functioneren
func
directeur op een vernieuwingsschool,
ver
school, die het even moeilijk heeft

 

Ervaren jenaplanners met veel jenaplan-kwaliteiten,
jenaplan
teiten, die in de toekomst
ons team wil komen versterken



We starten een taalverbetertraject ‘DAT’S ANDERE TAAL’.
TAAL’ We zoeken
naar deskundigen die mee willen werken betekenisvol taalonderwijs te
ontwikkelen en te implementeren


Interesse? Neem contact op met:
Freek Velthausz:
Velthausz 06-22690823
freek@jenaplan.nu
Hubert Winters:
Winters 06-22779853
hubert@jenaplan.nu

Locatie voor teamdagen:

www.hetbovenveen.nl
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Felix Meijer

← Lezing door Joy van der Stel: ‘Mijn ouders hebben mij geleerd dat ik
zelf verantwoordelijk ben voor mijn leven. Ze hebben me dan ook altijd
de ruimte gegeven om zelf dingen te onderzoeken en confrontaties aan
te gaan. Ze begrepen dat opgroeien in instellingen voor gehandicapten
betekende dat ik te weinig prikkels zou krijgen om mezelf tot een zelfstandig functionerend mens te ontwikkelen. Maar ze zeiden ook: ‘Je zult
het zelf moeten doen.’ Doordat ik geleerd heb om zelf keuzes te maken,
heb ik mezelf kunnen overstijgen en kan ik veel meer dan mensen van me
dachten. Die levenskracht om zelfstandig te zijn heeft ieder mens.’

Overhandiging van het eerste exemplaar van het
boek over Petersen en Freinet. →
Volgen van drie rondes inspirerende workshops ↓

Ontspannen bij Cabaretduo Toneeltje ↑
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Swingen met de band Night Break. →
Presentatie van jenaplanschool Antonius Abt uit
Engelen. ↓

Afsluiting
door Gerard
Korthout:
Een verbale
en zingende
wervelwind
→
↓

↑ Volgen van leuke, creatieve en

En nu de handen uit de mouwen ↑

Moe, maar vol ideeën naar huis ↑

ontspannende workshops.
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Rekenen Torsten Kellander
in de openlucht
Torsten Kellander is natuur- en milieumedewerker op
het Torslunda onderzoekscentrum op het eiland Öland in
Zuid-Zweden. Bij dit centrum begon
Torsten met het aanleggen en in gebruik nemen
van schooltuinen. Ook bouwde hij het gebouw om
tot kringloophuis. De afgelopen vier jaar heeft hij
zich bovendien beziggehouden met het ontwikkelen
van methoden voor rekenlessen in de openlucht.
Een onderwijsproject waaraan de SLU (Zweedse
Landbouwuniversiteit) Partnership Alnarp Landschap
en de Ölandse Vereniging van Gemeenten samen hun
steun geven en waarin natuureducatie en rekenonderwijs
worden gecombineerd.

Een kennismaking
‘Torsten Kellander begint zijn cursus voor groepsleiders altijd
met een paar ‘losmaakoefeningen’. De deelnemers kunnen
zich uitleven, wat rondrennen en plezier maken. De lichaamstemperatuur stijgt. De deelnemers realiseren zich dat ze hier
weer even het kind in zichzelf mogen toelaten en mogen
spelen, en dat doet alle schroom verdwijnen. ‘De inzet zal
beter zijn als mensen plezier hebben in wat ze doen’, benadrukt Torsten. ‘Ik weet maar al te goed hoezeer groepsleiders
onder druk staan en iedere dag weer moeten presteren’. De
cursus bestaat uit concrete, speels opgezette pedagogische
opdrachten, afgewisseld met meer meditatieve momenten.
De deelnemers struinen de pruimenboomgaard af en luisteren
in het Kringloophuis naar de rustgevende muziek van Arvo
Pärt. Hoewel het in deze cursus in hoofdzaak gaat over rekenen, is er ook veel aandacht voor de sfeer van de plek.
Het project ‘Rekenlessen in de openlucht’ heeft meer dan één
doelstelling. Kellander wil de deelnemers vooral ervaringen
laten opdoen: ‘Ik wil de cursisten uitdagen tot nieuwe belevingen. Vervolgens gaan ze die evalueren en bezien in het licht

22

M E N S E N K I N D E R E N 11 5 januari 2009

van hun gebruikelijke manier van lesgeven. Mijn hoop is dat
ze tegen het einde van de cursus in ieder geval twéé nieuwe
inzichten hebben opgedaan. Als dat niet het geval is, is mijn
opzet mislukt.’

Rekenen in de schooltuin
Het concept van Torsten Kellanders flexibele wiskundelab
is in principe geschikt voor iedere buitenlocatie. Het idee is
dat kinderen en groepsleiders in de openlucht opdrachten
uitvoeren met behulp van speciaal ontworpen, eenvoudige
rekenmaterialen, en zo al spelenderwijs op een andere manier
vertrouwd raken met mathematische begrippen. Als kinderen
op die manier spelend leren, gebruiken ze automatisch ook
hun zintuigen en dat werkt bevorderlijk voor hun inzicht in
wiskundige kwesties, zo heeft de NME-pedagoog ondervonden: ‘In de schooltuin stuitten de kinderen doorlopend op
wiskundige kwesties, neem bijvoorbeeld het wegen van alle
zelfgekweekte pompoenen of het opmeten van de akker en
het uitrekenen van de grootte van het stukje grond per kind.
Ik zocht naar mogelijkheden om daar meer mee te doen. Zo
kwam ik op het idee van een eenvoudig, mobiel wiskundelab.’
Torsten merkte dat er ook onder groepsleiders interesse
bestond om een deel van de rekenlessen naar buiten te verplaatsen. Het probleem was echter dat maar weinig scholen
toegang hadden tot een uitdagende natuurlijke omgeving.
Spontaan de kinderen buiten lesgeven was vaak niet zo eenvoudig te organiseren. ‘Ik wilde de kinderen en groepsleiders
middelen aanreiken waarmee ze relatief eenvoudig en op
ieder gewenst moment hun rekenlessen naar buiten konden
verplaatsen.’
Zijn eerste inspiratiebron was Gunnar Lindqvist, leerkracht aan
de Elias Friesschool in Hyltebruk. Lindqvist had zogenaamde
rekenplanken gefabriceerd, die hij gebruikte in zijn lessen. In
2006 kreeg Torsten subsidie voor de eerste fase van het pro-

ject van de SLU en de Ölandse Vereniging van Gemeenten.
Gedurende een periode van drie jaar kreeg hij gelegenheid
een methode voor ‘rekenlessen in de openlucht’ voor kleuters en basisschoolkinderen te ontwikkelen. Sindsdien hebben
groepsleiders uit het hele land het Torslunda onderzoekscentrum bezocht om te leren hoe ze Torstens wiskundelab in de
praktijk kunnen gebruiken. Ondertussen bouwt Torsten, in
samenspraak met nabijgelegen scholen, zijn methode verder
uit. Mede dankzij zijn samenwerking met de Hogeschool in
Kalmar en zijn praktijkervaringen met groepsleiders en kinderen uit heel Zweden zijn er sinds de aanvang van het project al
veel nieuwe ideeën en leeropdrachten bijgekomen.

hopen, rotspartijen, stukken met hoogteverschil, bloemen,
bessenstruiken, een moestuin en een verwilderd hoekje. Op
dergelijke plekken is allerlei natuurlijk materiaal te vinden,
zoals bladeren, fruit, zelfgekweekte groenten, kastanjes, dennenappels, takjes, stokjes en steentjes. Deze materialen kun je
ook op een ander moment gaan zoeken en meenemen naar
school om later te gebruiken. ‘Het idee van mijn wiskundelab
is dat je het altijd overal kunt inzetten, ongeacht of je nou een
grasveld, een park, een heel bos of slechts een stadspleintje
tot je beschikking hebt’, zo benadrukt Torsten.

Buiten zijn doet ons goed
Onderzoekers zijn het er tegenwoordig over eens dat we ons
beter voelen als we regelmatig buiten zijn. Buiten is er frisse
lucht, is er meer bewegingsvrijheid, meer daglicht en is er allerlei interessant natuurlijk materiaal te vinden om mee te improviseren. Allemaal belangrijke factoren die ertoe bijdragen dat
we ons goed voelen, zowel lichamelijk als geestelijk. We voelen ons niet alleen beter en fitter als we regelmatig buiten zijn,
maar we zijn ook minder gestrest en inventiever. En bovendien
is het gewoon leuk om buiten te zijn! Tijdens lessen die buiten
plaatsvinden doen zich ook meer spontane en onverwachte
dingen voor. ‘Bepaalde vaste patronen en manieren waarop
we met elkaar omgaan worden doorbroken. Kinderen die in
het klaslokaal nauwelijks tot hun recht komen, kunnen buiten
opeens opbloeien en gedragen zich zelfverzekerder.’
Door de opdrachten gezamenlijk in een andere omgeving uit
te voeren komen kinderen en groepsleiders voor nieuwe uitdagingen en ontdekkingen te staan. Dat roept vaak ook weer
een ander soort vragen op. Doordat de opdrachten eenvoudig
zijn uit te voeren, zijn ze voor iedereen geschikt. Aangezien ze
nauw aansluiten bij de werkelijkheid van kinderen wordt het
rekenen voor hen begrijpelijker.
Kinderen en volwassenen leren van elkaar. Ze ontdekken verbanden, krijgen meteen reacties op hun eigen handelen en
werken samen op een leuke, ontspannen manier. Zo wordt
het leren rekenen een leuke ervaring.
Vanzelfsprekend is het type omgeving waar de opdrachten worden verricht van groot belang. Meest ideaal is een
omgeving waar van alles wat te vinden is: een stukje asfalt,
een grasveldje, grindpaden, een gedeelte met alleen zand,
verschillende soorten bomen (liefst ook fruitbomen), steen-

Mobiel wiskundelab
Voor het wiskundelab is in principe niet veel ruimte nodig.
En aangezien de benodigde elementen eenvoudig te vervoeren zijn, kun je het, mocht dat nodig zijn, ook altijd naar een
andere plek meenemen.
Groepsleiders in de onderbouw vinden over het algemeen vrij
gemakkelijk een geschikte plek waar ze met het wiskundelab
aan de slag kunnen. En als het nodig is zijn kinderen in staat
om willekeurig waar een raster uit te tekenen, in het zand of
in de sneeuw, of ergens uit te leggen met behulp van takjes
uit het bos.
Voor de materialen die in dit artikel ter sprake komen is het
evenwel het handigst als je een grasveldje en een stukje asfalt
tot je beschikking hebt.
Verder is het prettig om ergens een hoekje te hebben waar je
kinderen (onderverdeeld in kleinere groepjes of als hele groep)
bij elkaar kunt laten komen, om dingen met hen te bespreken
of om te overleggen.
Kinderen en groepsleiders worden gestimuleerd om hun
rekenlessen met behulp van spontane en meer uitgedachte
opdrachten vaker naar buiten te verplaatsen. De hulpmiddelen die in het wiskundelab worden gebruikt - plankjes, hesjes,
rasters, dobbelstenen en stukjes touw – zijn eenvoudig en niet
duur.
‘Door kinderen te betrekken bij het samenstellen en ontwikkelen van hun eigen wiskundelab, voelt iedereen zich verantwoordelijk voor en betrokken bij het proces. Bovendien krijgen
ze al tijdens het vervaardigen van de materialen te maken met
de nodige rekenkundige kwesties’, aldus Torsten.
Als ze zelf een raster op een grasveld moeten markeren zien
ze hoe groot een stukje van een halve meter bij een halve
meter feitelijk is. En door een lange lat op te delen in gelijke
stukken van één meter lengte, leren de kinderen omgaan met
lengtematen.
Door een meetlat en een duimstok in de praktijk te gebruiken
krijgen kinderen op een andere manier inzicht in maten. Als
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de materialen in opvallende kleuren zijn geschilderd worden
ook de zintuigen geactiveerd. Verder is het verstandig alles te
maken van degelijk materiaal, zodat de hulpmiddelen eventueel buitenshuis kunnen worden opgeslagen, in een schuurtje
of ergens onder een afdak. Op die manier heeft de groepsleider de materialen altijd binnen handbereik, mocht hij of zij
spontaan het idee opvatten de rekenlessen naar buiten te verplaatsen.
De inhoud van het wiskundelab kan in principe eindeloos
worden gevarieerd. Vaak bedenken de kinderen zelf allerlei
nieuwe gebruiksmogelijkheden. Naarmate de methode op
school zich verder ontwikkelt, kan men het lab steeds verder
uitbreiden. ‘Door groepsleiders en kinderen actief te betrekken bij de voorbereidingen, bij het ontwikkelen en maken van
hulpmiddelen, wordt het wiskundelab een project dat zich
gaandeweg met de kinderen mee ontwikkelt’, aldus Torsten.

Pas als ze vertrouwd zijn met de begrippen kunnen ze er buiten mee aan de slag’, aldus Torsten.
Op een van de deelnemende scholen bespraken de kinderen
eerst in de klas wat lengtematen zijn: Hoe noemen we de
maten; welke lengte is het langst: 70 centimeter, 7 decimeter
of 1 meter?
Om exact een gegeven lengte te bepalen kun je kinderen een
liniaal, een duimstok of een stuk touw geven. Daarmee kunnen ze dan bijvoorbeeld de vloer opmeten. Je kunt kinderen
ook de lengte laten schatten en ze vragen hun antwoord te
beargumenteren en af te wegen tegen de schattingen van
anderen.
Je kunt kinderen een eerste inzicht geven in lengteverhoudingen door ze te vragen zich naar lengte in een rij op te stellen.
Daarna zou je kunnen vertellen welke opdrachten ze buiten
zullen gaan uitvoeren en wat de bedoeling is. De kinderen
kunnen ook in groepjes worden opgedeeld, waarbij ze voor elkaar nieuwe
opdrachten moeten verzinnen.
Bij dit soort buitenopdrachten is het
belangrijk om kinderen voldoende tijd
en gelegenheid te geven om eigen
oplossingen voor een rekenopdracht
te kunnen bedenken, en kennis te
nemen van elkaars oplossingen. Ze
kunnen de verschillende benaderingen van een vraagstuk bespreken en
gezamenlijk tot één antwoord proberen te komen.

Evaluatie en inzicht

Voorbereiding en reflectie
Torsten onderstreept het belang van de factor tijd. En dan
heeft hij het er niet alleen over dat je genoeg tijd moet nemen
om de opdrachten uit te laten voeren en om samenwerking
tot stand te laten komen. ‘Het is minstens zo belangrijk om
kinderen en volwassen mede-ontdekkers ruimschoots de tijd
te geven de resultaten - en de verschillende stappen die genomen zijn om tot die resultaten te komen - met zijn allen te
bespreken. Het gaat erom dat iedereen begrijpt wat er heeft
plaatsgevonden.’
De groepsleider moet vooraf goed bedenken welke opdrachten hij de kinderen wil laten doen en wat daarvan de bedoeling is. Wat wil je bereiken? Wat hoop je dat de kinderen gaan
ontdekken en begrijpen? Met welke rekenkundige begrippen
en sleuteltermen krijgen de kinderen te maken?
‘Door in de klas bijvoorbeeld eerst over het meten te praten,
krijgen de groepsleiders een beeld wat de kinderen al weten.
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Na afloop is er tijd om alles nog eens
te bespreken. Heeft ieder kind meegekregen tot welke oplossingen anderen zijn gekomen en heeft ieder kind
zijn eigen oplossing wel goed begrepen? Bij opdrachten waar het erom
ging dat kinderen inzicht kregen in de
woorden, termen en sleutelbegrippen
die vooraf in de klas zijn besproken,
is het belangrijk om na te gaan of dat
ook daadwerkelijk is gebeurd. Je kunt
met de kinderen bespreken wat ze hebben gedaan, ze om uitleg vragen en of ze nog andere manieren kunnen bedenken.
Wie weet duiken er verdiepende vragen op. ‘Op deze manier
leren kinderen van jongs af aan rekenkundige woorden en
begrippen te hanteren, en welk woord bij welk wiskundig
concept hoort’, aldus Torsten.
Het is belangrijk dat de voorbereidingen van de opdrachten,
de uitvoering ervan in de buitenlucht en de evaluatie altijd
worden afgestemd op het niveau en de leeftijd van de kinderen. Jonge kinderen hebben minder uithoudingsvermogen en
verliezen sneller hun concentratie. Het is bij hen dus raadzaam
om de opdrachten regelmatig af te wisselen met wat speelsere, eenvoudiger spelletjes, waarbij ze kunnen rondrennen en
in beweging zijn.
Vanzelfsprekend moet je als volwassene steeds flexibel zijn en
in de gaten houden of ze allemaal begrijpen wat de bedoeling
is, zeker als je met oudere kinderen te maken hebt. Torsten

geeft het voorbeeld van middenbouwkinderen, die een keer bij
hem opdrachten deden die betrekking hadden op de factor tijd. ‘Het
liep allemaal niet zo goed, dus ik
dacht dat het goed voor ze zou
zijn om even wat rond te rennen en hun energie te ontladen.’
Torsten gaf ze opdracht om dertig
meter hard te rennen waarbij een
klasgenoot met zijn mobieltje de
exacte tijd zou opnemen.
De gemeten tijden kwamen uit
tussen de 4,1 en ruim 5 seconden.
Vervolgens moesten de kinderen
zelf in een rasterveld een hokje
uitkiezen dat overeenkwam met ‘hun’ tijd. Dus moesten ze
afronden, wat nog ingewikkeld was voor ze. Met enig denkwerk en overleg kwamen ze eruit zonder Torstens hulp.

Het effect
Kellander is ervan overtuigd dat het effect van het wiskundelab op de kinderen verder gaat dan het vergroten van hun
inzicht in rekenkundige begrippen. ‘Doordat kinderen hun zintuigen erbij inschakelen en verschillende oplossingen kunnen
uitproberen, krijgen kinderen en groepsleiders tevens gelegenheid te ontdekken welke manier van leren nu eigenlijk het
beste bij hén past. We zijn immers allemaal anders!’

Torsten hoopt dat er in de toekomst meer pedagogen gebruik
gaan maken van het rekenen in de
openlucht. ‘Het is belangrijk dat
kinderen verschillende manieren
van rekenen aangereikt krijgen.
Eigenlijk moeten alle groepsleiders
zich kunnen bijscholen in het buiten lesgeven en niet in de laatste
plaats in combinatie met rekenlessen.’
Mogelijk gaat zijn toekomstvisioen
binnenkort in vervulling, nu Torsten
dit jaar een samenwerkingsverband
is aangegaan met de universiteit
van Växjö. Deze samenwerking
kan er mogelijk toe leiden dat studenten op de lerarenopleiding binnenkort cursussen kunnen volgen in het geven van
‘rekenlessen in de openlucht’, niet alleen op het niveau van
het primair onderwijs, maar ook op dat van het voortgezet
onderwijs.
Torsten Kellander is wiskundige en natuur- en
milieumedewerker.
Oorspronkelijke titel: Lustfyllda övningar utomhus gör
matematiken begriplig, gepubliceerd in
Gröna Fakta 1, 2008. Vertaling: Ceciel Verheij
Meer informatie op: www.ltj.slu.se.
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Vanuit het buitenland
Pionieren in de Algarve Hubert Winters en Roos Warmerdam
Sargaçal is een dorpje met tweehonderd
inwoners, zes kilometer van Lagos in de
Portugese Algarve.
Op initiatief van Heide Machado is hier een
jenaplanschool met de naam O Girassol
gestart. Dank zij haar initiatief konden ze op
17 september 2007 starten met 32 kinderen,
verdeeld over twee stamgroepen.

Een heterogene schoolbevolking
Heide is in Duitsland geboren, heeft daar pedagogiek gestudeerd en is ruim twintig jaar geleden naar Portugal verhuisd.
Ze is getrouwd, heeft drie kinderen en een winkel in souvenirs
en snuisterijen. Daarnaast heeft ze zich altijd intensief bezig
gehouden met opvoeding en onderwijs
Een week voor de start van de school hebben we Heide en
de drie groepsleiders enkele dagen in Nederland ontvangen,
rondgeleid en geholpen met de voorbereidingen. In de periode daarvoor was er natuurlijk al heel wat gebeurd. Heide
wilde, ook voor haar eigen dochter, een jenaplanschool. Lang
is er gezocht naar een mogelijkheid, omdat de Portugese
bureaucratie het niet eenvoudig maakt om dit voor elkaar te
krijgen. Eindelijk ontstond er een mogelijkheid. Een dorpsschool in de buurt werd te klein; er zaten nog maar twaalf
kinderen. Tenslotte kwam er toestemming om in dit schoolgebouwtje in twee lokalen te starten, als de dorpskinderen
daar ook op school mochten blijven gaan. Nou dat mocht en
daar zijn de ouders nu heel blij mee. De hele school is van
binnen opgeknapt. Ouders hebben veel tijd besteed om alles
een frisse kleur te geven, de vloer te schuren en opnieuw
te lakken. En vanaf het begin zat de school vol! Zesendertig kinderen gaan er nu naar school. Het is een bijzondere
schoolbevolking met kinderen van allerlei nationaliteiten:
Engels, Duits, Nederlands, Marokkaans en Portugees. Er zitten kinderen in groep drie tot en met zes, zoals bij iedere
Portugese basisschool. De school heeft er voor gekozen om
twee stamgroepen te maken met kinderen van zes tot tien
jaar.
In het voorjaar heb ik de school bezocht, met kinderen en
ouders gepraat en genoten van de vriendelijkheid van de
Portugezen. Wat ze in hun kleine school in een half jaar hebben gerealiseerd is bewonderenswaardig.

Jenaplan en Freinet
In Portugal werken individuele onderwijzers in hun eigen klas
met ideeën van de ‘Moderne school’ , vooral gebaseerd op
het concept van Célestin Freinet. Het is dus logisch dat je in
deze jenaplanschool veel Freinetkenmerken tegenkomt: het
is een democratische gemeenschap waar één keer per week
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met zijn allen wordt besproken wat er goed gaat en wat er
beter moet, kinderen leren lezen met eigen teksten, ze maken
studies en natuurlijk zijn er geen methodes. Computers en het
kopieerapparaat worden intensief gebruikt. Het is een uitdaging om de komende jaren meer Jenaplan te realiseren: meer
gebruik te maken van de stamgroep, wereldoriëntatie niet
alleen vorm te geven met ‘studies’, maar ook met thema’s die
met de groep worden uitgewerkt en waar cursussen aan verbonden kunnen worden. Ook het werken met overzichtelijke
leerlijnen kan de school helpen in de ontwikkeling.

Gemeenschap
De schooldag begint om negen uur; veel kinderen moeten
een aardige reis maken om op school te komen. Van twaalf
tot half twee is er middagpauze. Er gaan kinderen naar huis,
sommigen blijven op school en weer anderen maken gebruik
van de tussenschoolse opvang in een andere school en worden met de bus gehaald en gebracht. Eigenlijk willen ze in de
toekomst met alle kinderen samen genieten van een gezonde
maaltijd.
Om half twee is er muziekles en Engels. Deze lessen worden
verzorgd door een buitenschoolse organisatie. Daarna begint
om half drie het eigen schoolwerk weer, dat tot half vijf duurt.
Daarna kunnen de kinderen nog sporten.

ze willen het beste voor dit schooltje en ze doen
hun uiterste best om er een goede jenaplanschool van te maken.
Als je andere scholen in Portugal bezoekt, zie
je pas hoe groot het verschil is, ook voor de
groepsleiders. Een school waar 36 kinderen en
hun stamgroepsleiders tegelijkertijd moesten
wennen, dat is een hele opgave, maar volgens
juf Andreia een mooie uitdaging.
De ochtenden beginnen in de kring. De kinderen
pakken geen stoelen, maar kussentjes en er is
genoeg ruimte om een kring te maken. De stoelen en tafels hoeven niet aan de kant en er staan
geen obstakels in het midden van de kring.
Er worden door de kinderen ‘novidades’ (nieuwtjes) verteld, die ze van te voren hebben opgeschreven. Het zijn korte vrije teksten. In de kring
heerst een ontspannen sfeer, de kinderen lijken
goed in hun vel te zitten. Ik kreeg het gevoel dat
Celine Venner is tien en zit in groep 5. Ze is in Portugal komen wonen, toen ze
ik bij een grote familie op bezoek was.
vijf jaar werd. Haar ouders wilden graag in Portugal wonen, vanwege het lekHet plan van de dag wordt vervolgens op het
kere weer en de mooie huizen. Ze zijn met een caravan naar Portugal gegaan,
bord geschreven en de kinderen gaan zelfstanwaar haar vader een houten huis aan gebouwd heeft. De caravan is nu Celines
dig aan het werk. Er wordt in tweetallen gelekamer.
zen, gerekend en er worden taallesjes gemaakt.
Toen ze voor het eerst naar de Portugese school ging had ze een chagrijnige juf:
Er is veel jeugdliteratuur op school aanwezig. Dat
‘De kinderen pestten me en er werd geschreeuwd’. Dit jaar zit ze voor het eerst
maakt de school rijk, want Portugese kinderen
bij juf Andreia, die ze een hele fijne juf vindt. Het leukste is dat je je verjaardag
lezen thuis niet veel. Er zijn veel lesmaterialen
mag vieren. Als je jarig bent dan neem je cakes en lekkere dingen mee en mag je
aanwezig, meer dan op de gemiddelde Portuin de kring vertellen. Veel vriendinnen maken iets leuks. Op het bord schrijven ze
gese school. De stamgroepsleiders maken ook
‘gefeliciteerd’. Je krijgt een kaart waarop iedereen schrijft. “Dat vind ik heel erg
zelf oefenstof en werkbladen. Andreia maakte
leuk. En iedereen kan van de cake genieten. Je moet ook kaarsjes uitblazen!”
taalwerkbladen waarvoor ze de vrije teksten van
de kinderen gebruikte. Een mooie verwerking van die teksten
De school bestaat nu ruim een jaar. De ouders voelen zich
en betekenisvol voor de kinderen.
betrokken en langzaam ontstaat er een echte gemeenschap
De kinderen en stamgroepsleiders zijn graag bezig met
van ouders, kinderen en stamgroepleiders. Natuurlijk moet er
wereldoriëntatie: er stond een doos met rupsen in de klas,
nog veel gebeuren en willen ze graag alles morgen al beter
er werd over het weer gepraat en ’s middags was er tijd voor
doen. Maar ontwikkeling heeft tijd nodig. En als je alle blije
projectonderwijs. Hierbij mochten de kinderen in groepjes
gezichten ziet, dan is er al heel veel bereikt. Het is leuk om
een onderwerp kiezen waar ze een presentatie en een werknaar deze school te gaan en dat verhaal doet de ronde. Er
stuk over maken. Andreia gaf aan dat ze
is al een wachtlijst en er zijn ideeën om
het moeilijk vond de kinderen gerichte
de school uit te breiden, maar ook daar
aanwijzingen te geven en ze te sturen,
draaien de ambtelijke molens heel moeimaar het werk toch bij hen te laten. Nu
zaam en langzaam.
de school draait hoopt ze meer tijd vrij
Stageschool
te kunnen maken voor verdieping in dit
onderwijs.
In de zomer heeft Rose Warmerdam, stuIk kijk met bewondering naar de mensen
dent van De Eekhorst in Assen de school
die deze school hebben opgezet. Er is
bezocht:
veel doorzettingsvermogen voor nodig
Mijn eerste indruk van het schooltje met
en ik kan me voorstellen dat ze af en toe
de naam “O Girassol” was positief. Ik
niet weten waar ze moeten beginnen.
kreeg hetzelfde gevoel als bij het zien van
Ze zijn echt op de goede weg en ik zie
de film ‘Etre et avoir’. Twee stamgroepen
een mooi jenaplanschooltje uit de grond
met achttien kinderen in de leeftijd van
schieten en groeien als een zonnebloem,
zes tot tien jaar.
O Girassol.
Er zijn twee stamgroepsleiders werkzaam op deze school. Roberto, een
jonge meester en Andreia, een ervaren
Hubert Winters is schoolbegeleider van
juf. Ik heb in beide klassen meegedraaid
het JAS
en heb ervaren hoe verschillend ze te
Rose Warmerdam is student van
werk gaan. Eén ding hebben ze gemeen:
Pabo ‘De Eekhorst’ in Assen
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Who’s next ? Wim Huiting
Initiatief van Jenaplanschool
De Kring verdient navolging
Kinderen, ouders en groepsleidsters van CJS De Kring in Niebert hebben in oktober 2008 een heel bijzondere
Dag van de Leraar gevierd. Met enthousiaste medewerking van ouders, kinderen en voor deze dag aangetrokken kunstdocenten, hebben ze er een feest van gemaakt om nooit te vergeten: Jenaplans Next Top Juf.
Jenaplans Next Top Juf
Wij hebben deze dag op onze eigen manier gevierd door
een Jenaplans Next Top Jufdag te organiseren, waarbij onze
groepsleidsters een verwenprogramma voor een hele dag
aangeboden kregen. Van vervoer per limousine tot aan een
beautyarrangement toe.
En ’s avonds, als apotheose, een grootse en professionele happening met prachtig opgedofte juffen op de catwalk, kinderen
met presentaties op het podium en ouders in het publiek. Dit
alles live op de regionale radio en TV!
Van de foto’s en
gedichten van deze
dag is een kalender
gemaakt die verspreid wordt over
scholen en (familie
van) onze kinderen.
Wij vinden ons initiatief zo geslaagd dat
we twee websites
hebben opgezet om
nog meer belangstelling te krijgen voor
het project. Op deze site staat ‘The Making Of’, waarin een
impressie van de hele dag wordt gegeven. Zo willen we alle
jenaplanscholen en ook andere (basis)scholen enthousiast
maken voor viering van de Dag van de Leraar.
Onze opzet is dat deze dag de volgende vier jaar op een feestelijke manier aandacht krijgt, waardoor het beroep van de
groepsleider in het zonnetje gezet wordt. Het laatste jaar van
deze vier jaar op een rij willen we groots afsluiten met een
landelijk feest.

Waardering
Waarom zoveel aandacht voor de Dag van de Leraar? Wij
maken van de gelegenheid gebruik om onze groepsleidsters
minstens eens per jaar de waardering en aandacht te geven
die ze eigenlijk iedere dag verdienen.
Wij zouden het fantastisch vinden als alle jenaplanscholen
gaan aanhaken bij ons project om aan heel Nederland duidelijk te maken dat het vak van juf of meester, in basis- of
voortgezet onderwijs, een mooi en belangrijk vak is, dat waardering verdient.
Op de Dag van de Leraar gaat het niet om de beste
groepsleidster die dat jaar gekozen wordt. Wij kiezen er
juist voor om met ons initiatief het hele schoolteam en
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daarmee de hele school extra in de schijnwerpers te zetten.
Het enthousiasme waarmee onze kinderen en ouders aan dit
initiatief en deze dag hebben meegewerkt en meegevierd,
maakt duidelijk dat de waardering voor juffen en meesters er
wel is. Het is door een gelegenheid als deze dat het juist zichtbaar wordt.

Jenaplankalender 2009
Op deze dag zijn er prachtige foto’s van onze groepsleidsters
gemaakt. Die zullen samen met een aantal teksten uit de jenaplancompetenties als kalender verschijnen. Iedere jenaplanschool zal door de samenwerking met het JAS een exemplaar
ontvangen.
De jenaplancompetenties zullen ook als thema op de website
verschijnen. Groepsleiders worden uitgenodigd om hierop te
reageren of het thema aan te vullen met eigen ervaringen en
andere informatie, zodat we gezamenlijk, als Jenaplanscholen,
het hele jaar door de competenties kunnen uitdiepen en hieruit kunnen putten voor de invulling op de eigen school.

Who’s next?
CJS De Kring heeft dit jaar het initiatief voor deze viering genomen. Welke scholen nemen het in 2009 van ons over? Het zou
mooi zijn als een paar scholen het komende jaar ermee door
gaan en op hun eigen manier de Dag van de Leraar onder de
aandacht brengen door iets te organiseren dat het beroep van
groepsleider weer extra in de schijnwerper zet. Who’s next ?
Wim Huiting is directeur van CJS De Kring
Voor meer informatie: www.jntj.nl en www.jenaplansnexttopjuf.nl
De kalender is te bestellen voor € 10,00 (bij afname van tien
kalenders twee gratis) via info@cjsdekring.nl, onder vermelding van
jenaplankalender 2009.
Voor meer informatie: 0594 – 549 075 of info@cjskring.nl.

Zwaan
Zo wil ik aan het nieuwe jaar beginnen
Zo sierlijk, koninklijk, rechttoe-rechtaan
Zo blank van buiten en zo klam van binnen
Als een zwaan
Zo wil ik verder, met het hoofd geheven
Met wind en water wezenlijk vertrouwd
Met naast me iemand die mijn hele leven
Van me houdt
Zo wil ik mij in deze drukke tijden
Verheffen boven twist en twijfelzucht
En boven elk tumult mijn vleugels spreiden
In de lucht
Zo wil ik al mijn zorgen overwinnen
En kiezen voor een hagelwit bestaan
Zo zal ik aan het nieuwe jaar beginnen
Als een zwaan
Ivo de Wijs
uit: Vroege Vogels Vliegen 1990
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De moeder
van ...

Hoe weet je wat je kind weet

Wie kauwgum eet in de klas, moet trakteren (en dan niet op kauwgum
geloof ik). Deze regel geldt in de groep bij Mare en ik heb me erover
verbaasd dat kinderen inderdaad hun mond leegmaken bij het betreden
van de klas. Een traktatie gaat er toch altijd wel in zou ik denken, maar
blijkbaar is het kopen of bij je ouders bietsen van een traktatie, erger dan
het weggooien van zo’n overheerlijk stukje kauwgum.
Werkt deze truc bij alle leeftijden? Of is het helemaal geen truc? Gaat het
misschien helemaal niet over trakteren, maar is het gewoon een vrolijke
manier om te zeggen dat je geen kauwgum mag eten in de klas? En weten
kinderen dat?
Ja, dat is een goede vraag. Wat weten kinderen allemaal? En wat moeten
kinderen allemaal weten? En hoe weten we wat ze weten?
Toetsen, kan het antwoord zijn. Meten is weten, dus je toetst de achtstejaars en stuurt ze naar het juiste vervolgonderwijs. Want zonder toets gaat
er veel talent verloren, omdat niet alle kinderen laten zien wat ze kunnen,
of omdat groepsleiders de hoogte van de lat aanpassen aan hun eigen
verwachtingen. Aan de andere kant bespaart de toetsuitslag kinderen met
ouders met een te hoge lat een hoop frustratie.
Dat zijn globaal de voordelen van toetsen die je als ouder hoort of leest.
Nu we zelf te maken krijgen met een basisschoolverlater denk ik eigenlijk, dat er in de loop der jaren voldoende informatie verzameld is over
onze Mare. De groepsleiders hebben op haar gelet, hebben gezien hoe ze
heeft gewerkt en met hoeveel plezier ze het heeft gedaan. Wij als ouders
kennen ons kind en weten waar ze zich wel of niet druk om maakt. En niet
te vergeten Mare zelf die weet waar ze van houdt en wat haar wel of niet
lukt.
Intussen roezemoest het op het plein al over drempeltest, adviesgesprek
en CITO. Vallen de voorgaande jaren weg tegen een mee- of tegenvallende
toetsuitslag? En is het niet te spannend voor kinderen, zo’n toetsdag?
Vraag dat maar aan Mare…
“Nee hoor, dan mogen we lekker kauwgum eten, want als je kauwt, kun
je je goed concentreren!”

