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In Nijmegen probeert men net als in andere grote gemeenten de kinderen zo te spreiden over de scholen 
dat zij een afspiegeling zijn van de wijk. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen met elkaar samen leven, 
wonen en naar school gaan. Daarbij gaat men er vanuit dat het goed is om van jongs af aan van en met 
elkaar te leren. Door dit beleid wordt gestimuleerd dat kinderen leren omgaan met verschillen. Deze 
gedachte lijkt erg op de strekking van basisprincipe 16, waarin staat dat in een jenaplanschool overwe-
gend heterogene groepering van kinderen plaatsvindt, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren 
van en zorgen voor elkaar te stimuleren. De vraag is echter hoe we deze heterogeniteit vorm geven, zodat 
een groep niet slechts een combinatiegroep wordt. 
Zo ervaren veel scholen bijvoorbeeld bij driejarige stamgroepen dat de basisactiviteit ‘werk’ en vooral het 
geven van instructies, vooral in de middenbouw, veel van groepsleiders en kinderen vraagt. Stamgroeps-
leiders hebben dan het gevoel dat ze niet anders doen dan instructies geven aan groepjes kinderen, 
terwijl anderen zelfstandig moeten werken. Niet alleen omdat ze het van belang vinden dat kinderen 
zelfverantwoordelijk worden voor wat en hoe ze leren, maar vooral vanwege de organisatie om al die 
instructies mogelijk te maken. Een vorm die meer lijkt op een combinatiegroep dan op een stamgroep. 
Zeker als ik groepsleiders ook nog eens hoor zeggen dat er tijdens de instructies niet gepraat of gelo-
pen mag worden. Niets mis mee om het plannen en de werkhouding te oefenen, maar wel als dat drie 
kwartier achter elkaar moet. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het pedagogische uitgangspunt dat 
kinderen van en met elkaar leren en dat ze steeds zelfstandiger worden. Dus moeten ze oefenen in het 
samenwerken, elkaar helpen en het vinden van oplossingen, wanneer ze iets niet begrijpen, hun schrift 
vol is of niet verder kunnen met hun werk. En daarbij moet gepraat, overlegd en gelopen worden, zolang 
het anderen niet stoort. In stamgroepen hoort er ruimte en aandacht te zijn voor het werk en de manier 
waarop kinderen ermee bezig zijn. Dit in tegenstelling tot een combinatiegroep, waar vooral aandacht is 
voor het werk dat af is en nog afgemaakt moet worden.
 
Om meer zicht te krijgen op de verschillende groepssamenstel-
lingen bij jenaplanscholen hebben we bij de voorbereiding van 
dit nummer een aantal jenaplanscholen benaderd. Hiernaast ziet 
u verschillende keuzes schematisch weergegeven. Verdeeld over 
de artikelen treft u in kaders argumenten en ervaringen van de 
diverse scholen aan. Op de foto’s ziet u steeds twee kinderen die 
op jenaplanschool Antonius Abt als maatjes met elkaar optrek-
ken om zo van en met elkaar te leren.

Een van de meest onderscheidende kernmerken van het jenaplanonderwijs is dat kinderen van en met 
elkaar leren. Dat een heterogene groep daarvoor een geschikte vorm is, zal iedere jenaplanschool onder-
schrijven. Dit nummer van Mensenkinderen wil bijdragen aan een vernieuwde discussie over de samen-
stelling van stamgroepen. Zijn driejarige stamgroepen, zoals Petersen die voorstond, in deze tijd nog 
haalbaar? Zijn er andere heterogene groepen samen te stellen en op grond van welke argumenten? Is 
de roep om veel en vaak instructie te geven terecht, wenselijk en vervolgens haalbaar in een stamgroep? 
Bepalen de leerstof en de hoeveelheid instructies  of er twee- of driejarige stamgroep ontstaan? Of is de 
gedachte om kinderen van en met 
elkaar te laten leren bepalend voor 
de keuze van de groepssamenstel-
ling? Of zijn de competenties van de 
groepsleiders bepalend?
Het vinden van de juiste groepssa-
menstelling voor uw kinderen, team, 
school en wijk is een uitdaging, mis-
schien een worsteling, maar kan 
ook een levendig en stimulerend 
proces zijn. 

groepssamenstelling aantal  
scholen

1/2, 3/4/5, 6/7/8 9 x

1/2, 3/4, 5/6, 7/8 5 x

1/2, 3, 4/5, 6/7/8 1 x

0/1, 2/3, 4/5, 6/7/8 1 x

1/2/3, 4/5/6, 7/8 1 x

1/2, 2/3, 4/5/6, 7/8 1 x

1/2, 2/3, 3/4/5, 6/7/8 1 x

stamgroep of 
combinatiegroep? Felix meijer
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In mijn werk als stamgroepsleider, als directeur en als bestuurs-
lid van de NJPV ben ik diverse malen geconfronteerd met alle 
ins en outs rondom de ‘juiste’ jenaplangroeperingsvorm. Laat 
ik beginnen met te stellen dat de ‘juiste’ groeperingsvorm in 
mijn ogen niet bestaat. Wel kan je spreken over een ideale 
groeperingsvorm, maar in veel gevallen ligt er een kloof tus-
sen idealen enerzijds en de realistische en haalbare werkelijk-
heid anderzijds.

Binnen veel Jenaplangeledingen heerst nog steeds de hard-
nekkige gedachte dat een heterogene stamgroep bestaande 
uit drie leerjaren de ware groeperingsvorm zou zijn. Als ik dat 
hoor moet ik altijd denken aan een uitspraak van Kees Vreug-
denhil: ‘Zelfs met een stamgroep bestaande uit één leerjaar 
kan je je jenaplanidealen vormgeven, mits je de verschillen 
tussen kinderen kan benutten’. Andersom ken ik ook drieja-
rige, heterogene stamgroepen die feitelijk functioneren als 
een traditionele combinatiegroep. Het gaat uiteindelijk om de 
functie (en de wijze waarop deze wordt gerealiseerd) en niet 
om de vorm: Wat zijn onze doelstellingen bij het werken met 
een bepaalde groeperingsvorm en werkt dat ook? (zowel voor 
kinderen als voor groepsleiders) 
De denktank van de NJPV heeft onlangs haar werk voltooid 
met een omschrijving van de kernkwaliteiten die in iedere 
jenaplanschool te zien zouden moeten zijn. Alle kernbegrip-
pen gaan over relaties: relatie van een kind met zichzelf, met 
een ander en met de wereld. Ook hierbij wordt gesproken 
over ontwikkelingsgericht werken en over het herkennen en 
respecteren van verschillen bij andere kinderen, zoals in de 
kwaliteitscriteria en het negentiende basisprincipe over het 
beoordelen van een kind vanuit zijn eigen ontwikkelingsge-
schiedenis beschreven. 
Jenaplanscholen weigeren (of zouden moeten weigeren)  om 
alle kinderen van dezelfde leeftijd langs dezelfde meetlat te 
leggen, waarbij uniforme methodieken, gelijke ontwikkeltijd 
en  gelijkvormige en gelijktijdige toetsingen plaatsvinden. 
Omdat we met heterogene groepen werken denken wij, jena-
planners, dat deze schoolse aanpak op onze scholen niet kan 
voorkomen. Helaas, het werken met heterogene groepen 
biedt daar geen garantie voor. Dit is ‘slechts’ een organisatie-
vorm, die er toe kan bijdragen dat kinderen leren omgaan met 
verschillen. 
Waar het in essentie echter om gaat is de houding van de 
groepsleider; zijn  bereidheid om niet te kiezen voor, orga-
nisatorisch,  makkelijke oplossingen; zijn vertrouwen in de 
ontwikkelkracht van kinderen en zijn vermogen om een peda-
gogisch/didactisch klimaat te creëren, waarin kinderen zichzelf 
(en dus verschillend) mogen en kunnen zijn. Dit houdt in dat 
er vanzelf grote verschillen ontstaan: Verschillen in leerstijl en 
instructie, verschillen in vormen van verwerking, verschillen in 

presentaties van resultaten, verschillen in ontwikkelingssnel-
heid etc. Als je dit echt in alle facetten goed kan realiseren heb 
je met een éénjarige stamgroep al een wereld aan verschillen. 
De keuze om met twee of drie leerjaren te werken maakt de 
leer- en leefomgeving nog rijker, maar ook complexer. Dit stelt 
nog hogere eisen aan de groepsleiders.

Op mijn huidige school (jenaplanschool Wittevrouwen) heb-
ben wij jaren gewerkt met driejarige stamgroepen. Acht jaar 
geleden zijn wij (vooral uit praktische en didactische overwe-
gingen ten aanzien van de middenbouw en vooral gericht 
op de derdejaars) overgestapt naar tweejarige stamgroepen. 
Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Wij zijn echter 
nog niet tevreden als het gaat om het realiseren van het ont-
wikkelgericht zijn van ons onderwijs. Wij zijn nu bezig met 
het draaien van pilots en maken van ontwerpen, waarin we 
verschillende groeperingsvormen naast elkaar willen uitprobe-
ren. De start en het einde van de dag en alles op het gebied 
van sociaal emotionele ontwikkeling willen we vooral in de 
huidige tweejarige stamgroep laten plaatsvinden.
Voor de cognitieve ontwikkeling willen wij maximale ruimte 
en mogelijkheden bieden aan ontwikkelingsverschillen in de 
breedste zin van het woord. Daarom willen wij hiervoor met 
vierjarige groeperingsvormen werken (dus stamgroepdoor-
broken met totaal twee bouwgroepen)  waarbij we met gro-
tere units, maar ook met meer groepsleiders en ondersteuners 
instructies en begeleiding willen bieden. 
De muzische vakken, techniek en sport willen we in ateliervor-
men aanbieden, waarin kinderen hun talenten kunnen ont-
plooien en waarbij er een goede balans is tussen vrije keuze 
van de kinderen en gericht aanbod vanuit de school. We zijn 
nog niet uit over de plaats van wereldoriëntatie die in alle drie 
de vormen kan plaatsvinden. 
Na een drietal jaren van steeds breder wordend overleg zitten 
we nu in de fase van concrete experimenten en het maken van 
ontwerpen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een organisatie-
vorm, waarvan wij denken dat de jenaplandoelstellingen het 
meest optimaal tot hun recht gaan komen. Ofwel, vorm volgt 
functie. 
Het Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel, waarin 
we ons niet laten leiden door dogma’s. Wij kiezen voor een 
oplossing die past bij onze school (met onze populatie en 
onze groepsleiders). Iedere school zal zijn eigen keuzes moe-
ten maken, waarbij het motto ‘liever goed gejat dan slecht 
bedacht’ best mag gelden.

Jaap Nelissen is secretaris van het dagelijks bestuur van de 

NJPV en directeur van jenaplanschool De Wittevrouwen in 

Utrecht

 MIJN KIJK OP 
Vorm Volgt Functie  Jaap NelisseN 
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Tien voordelen
(1)   Juist door verschillen in leeftijd in een stamgroep doen 

zich vruchtbare ontwikkelingsmomenten voor. Petersen 
en zijn medewerkers deden er onderzoek naar. Ze zagen 
dat tweedejaars als vanzelf de taak op zich nemen om 
jongste kinderen in te leiden in het gebruik van ontwik-
kelingsmateriaal, de leefregels in de stamgroep en, in 
het algemeen, dat zij opmerkelijk hulpgedrag vertonen. 
Zij zullen zich herinneren zelf geholpen te zijn toen zij als 
jongsten in de stamgroep kwamen, zo nodig kunnen ze 
daaraan worden herinnerd. 

(2)   Petersen vergelijkt de stamgroep met de drieling in het 
gildestelsel dat leerlingen, gezellen en meesters onder-
scheidde. Ook in de stamgroep zijn er wisselende posities, 
die zich in elke opeenvolgende stamgroep opnieuw voor-
doen. Een sterke identificatie met wie jonger en ouder 
zijn is daarvan onder meer het effect.   

(3) Begaafde kinderen ervaren als jongsten in de stamgroep 
dat capaciteiten ook met leeftijden samenhangen. Oudere 
kinderen kunnen en weten nu eenmaal meer. Omgekeerd 
ervaren oudere kinderen die minder begaafdheid zijn dat 
zij in vergelijking met jonge kinderen tot veel in staat zijn. 

 
(4)   Kinderen met leidinggevende capaciteiten krijgen, mede 

dank zij hun wisselende positie in stamgroepen, gelegen-
heid om zich als zodanig te bewijzen.  

(5)   Als jaarlijks niet meer dan een derde deel van de kinde-
ren van groep wisselt, blijven tradities in de stamgroep 
behouden. 

(6)   Het is voor het functioneren van een stamgroep gunstig 
dat er jaarlijks nieuwe kinderen aan de groep worden toe-
gevoegd; ze zijn als ‘nieuw bloed’. 

(7)   Voor de stamgroepsleider is het een positieve omstandig-
heid dat jaarlijks niet meer dan een derde van de kinderen 
nieuw is. Daardoor kan aan hen extra aandacht worden 
besteed. 

(8)   In de stamgroep krijgt de rol van de groepsleider aller-
eerst een pedagogische invulling. 

(9) De stamgroep biedt anders en beter dan de jaarklas 
gelegenheid voor een optimale sociale ontwikkeling. 
Er is sprake van leiding geven en ontvangen, sturing en 
gestuurd worden en wederzijdse beïnvloeding. De kin-
deren gaan met elkaar om als goede buren. Een jaarklas 
kan gemakkelijk worden opgevat als een collectief waarin 
allen op dezelfde manier onderwijs ontvangen. Een goed 
functionerende stamgroep is een speel-, leer- en leefge-
meenschap. 

 
(10) In de stamgroep wordt het primaat van de opvoeding 

zichtbaar; dat is anders en meer dan het overdragen van 
kennis en vaardigheden.  

spreiding in ontwikkeling 
Onmiskenbaar is het dat Petersen de voordelen van hetero-
gene leeftijdsgroepen voor een aanzienlijk deel toekent aan 
stamgroepen van drie kalenderjaren. Dat geldt in het bijzon-
der  voor de argumenten 1, 2, 3 en 7. De lokale situatie is 
beslissend voor de wijze waarop een school groepeert. Ook 

De argumenten die Peter  
Petersen in ‘Der kleine 
Jenaplan’ noemt voor de  
verdeling van leeftijdsgroepen 
over de stamgroepen met  
behulp van ontwikkelings-
psychologische criteria zijn niet 
overtuigend. Terecht komt 
Kees Vreugdenhil elders in dit 
nummer tot die conclusie.  

Een strikte koppeling van kalenderleeftijden en ontwikkelingsstadia lijkt door wetenschappers inmiddels 
te zijn verlaten. In hetzelfde boekje van Petersen staan interessante en nog altijd sterke argumenten 
voor heterogene leeftijdsgroepen. Hij noemt er tien, die ik in dit artikel samenvat, aanvul en actualiseer, 
ook met eigen ervaringen. 

De VoorDelen 
vaN eeN sTamgroep ad Boes
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hier geldt het adagium ‘vorm volgt functie’, in de wetenschap 
dat ‘voordelen van stamgroepen’ zich niet vanzelf voordoen. 
Je maakt geen stamgroep, die kan alleen dankzij optimale lei-
ding groeien.    
Het leiding geven aan een driejarige stamgroep is niet per 
definitie gemakkelijker of moeilijker dan aan een tweejarige. 
De spreiding in leeftijden in een driejarige stamgroep bedraagt 
niet drie, maar ten minste vier kalenderjaren, omdat een deel 
van de kinderen een bepaalde leeftijd net heeft bereikt en 
anderen al bijna een jaar ouder zijn. De mentale spreiding is 
aanzienlijk groter. Vierjarigen kunnen tot drie jaar in mentale 
ontwikkeling verschillen. Bij twaalfjarigen kan dat oplopen tot 
zeven jaar. Het is een kunst om van die spreiding te profiteren 
en om die te zien als een uitdaging in plaats van een schier 
onmogelijke opgave. In een goed functionerende stamgroep 
kan veel aan de kinderen zelf worden overgelaten. Een groot 
deel van de ‘Führungslehre des Unterrichts’ van Petersen gaat 
daarover. Hij onderscheidt in dat boek indirect en direct lei-
ding geven. Indirecte leiding heeft betrekking op alle te nemen 
maatregelen die bijdragen aan de beoogde ontwikkeling van 
kinderen; het formeren van stamgroepen daarbij inbegrepen. 
Directe leiding wordt gegeven in de pedagogische situatie 
zelf. Beide zijn onmisbaar en beïnvloeden elkaar als het goed 
is in een voortdurende wisselwerking. Reflectie van de stam-
groepsleider is daarbij het belangrijkste instrument. 

eigen ervaringen
Ik herkende veel van het bovenstaande toen ik een jaarklas 
(toen heette het nog klas 6, nu groep 8) voor een boven-
bouwgroep verwisselde. Dat geldt eigenlijk voor alle argu-
menten die Petersen noemt. Heel opmerkelijk vond ik het om 
aan het begin van een schooljaar verder te kunnen gaan met 
waar we in juli waren gebleven. Dat betekende tevens een 

enorme tijdwinst. Tot dan had ik met een nieuwe klas een 
relatief lange gewenningsperiode nodig die tenminste tot de 
herfstvakantie duurde. Er was in de zesde klas een ‘afbouw’ in 
de laatste maanden voor de zomervakantie. In de stamgroep 
helpen oudere kinderen in september als vanzelf de kinderen 
die net in de groep zijn gekomen, zo heb ik ervaren. Rond 
april wisten de oudste kinderen naar welke vorm van voort-
gezet onderwijs ze zouden gaan, maar het samenwerken met 
de andere kinderen ging gewoon tot de zomervakantie door. 
Zoet houden met musicals of (eerder) het kaften van boeken 
was er niet bij. 
Toen ik nog werkte in jaarklassen was het enorme opgave om 
ieder kind binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval 
binnen het jaar, thuis te bezoeken. In mijn stamgroep, in 
omvang variërend van 30 tot 34 kinderen, was dat geen enkel 
probleem. Met één bezoek per week waren de jongste kinde-
ren voor de kerstvakantie allemaal bezocht. Voor extra bezoek 
was er in de rest van het cursusjaar gelegenheid te over. 

Continuïteit  
Het is van groot belang om de ontwikkeling van een kind 
gedurende een langere periode dan één jaar te kunnen vol-
gen. De gegroeide praktijk waarbij een kind met meer dan 
één groepsleider te maken heeft vraagt om bijzondere aan-
dacht. Stamgroepsleiders die een partner kiezen of die krijgen 
toegewezen moeten elkaar goed leren kennen en hun peda-
gogisch en onderwijskundig handelen nauwkeurig op elkaar 
afstemmen. Het betekent een groot verlies aan energie om 
dat jaarlijks te moeten doen. Dit argument geldt voor twee- 
en driejarige stamgroepen, maar ook voor jaargroepen. Het 
jaarlijks wisselen van personeel is voor kinderen ongunstig en 
voor een deel van hen zonder meer schadelijk. Ook in scholen 
met jaarklassen verdient het aanbeveling dat leraren op z’n 
minst twee jaar met hun groep meegaan. 
 
voordelen 
Is het correct om bij stamgroepen van ‘voordelen’ te spreken? 
Het woord ‘voordeel’ zou het misverstand kunnen oproepen 
dat ze zich als vanzelf voordoen, hetgeen bepaald niet het 
geval is. Een leeftijdheterogene groep biedt voor kinderen 
rijke mogelijkheden om zich te ontwikkelen die alleen onder 
de kundige leiding van de stamgroepsleider kunnen worden 
gerealiseerd.
Er is in dit verband nog een voor de hand liggende vraag. Heb-
ben de voordelen – met dank aan Johan Cruijff - ook nade-
len? Ik spreek liever over risico’s in plaats van nadelen en van 
mogelijkheden in plaats van voordelen. Het grootste risico lijkt 
me dat de taken en verantwoordelijkheden van een stam-
groepsleider worden onderschat. Het leiden van stamgroepen 
is een enorme opgave. Een krachtig team, de schoolleiding 
daarbij inbegrepen, is daartoe samen in staat. 
Welke groepering een school ook kiest, het belang van zo’n 
beslissing kan moeilijk worden overschat. Het zou heel onver-
standig zijn, zo hoop ik te hebben aangetoond, om de argu-
menten van Petersen voor heterogene groepen als ‘overjarig’ 
af te doen.

Ad Boes is beleidsmedewerker van de  

Nederlandse Jenaplan Vereniging.

In een stamgroep kunnen kinderen heel veel van 
elkaar leren. Door drie jaar bij elkaar te voegen, 
ontstaat een nabootsing van een natuurlijke 
gezinssituatie. Kinderen zijn een keer jongste, 
middelste en oudste van een groep met de 
daarbij behorende verantwoordelijkheden. Een 
oudste kind krijgt een jongste maatje. Het kind 
leert dus hoe het is om hulp te aanvaarden en 
door die ervaring leert het ook weer hoe het 
zelf graag hulp wil bieden. Ook is de ervaring 
dat kinderen het fijn vinden om vriendschap te 
zoeken bij zowel oudere als jongere kinderen. 
Door met driejarige stamgroepen te werken, valt 
het stukje concurrentie dat je soms in tweejarige 
groepen ziet, weg. Je hebt hierdoor ook erg veel 
verschillende niveaus binnen een groep, waardoor 
er voor elk kind veel te halen valt. Een bijkomend 
voordeel van een driejarige stamgroep is dat een 
stamgroepsleider zich niet kan beperken tot twee 
of drie niveaus, maar veel meer naar de individuele 
kinderen moet kijken.  

jenaplanschool de Mussenacker, Udenhout
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Waarom wilde Petersen ook alweer drie jaargroepen in één 
stamgroep? Hij beriep zich daarvoor hoofdzakelijk op de 
nieuwe pedagogisch-psychologische inzichten van zijn tijd. 
Die zouden aangegeven hebben dat zich elke drie jaar een 
beslissende volgende stap in de 
psychisch-lichamelijke ontwik-
keling van het kind voordoet1. 
Petersen vond het belangrijk 
in de groepering van kinderen 
te letten op zulke breuklijnen. 
Ook de kunst-, literatuur- en 
geschiedwetenschappen toon-
den volgens Petersen aan dat 
mensen veel voor elkaar kunnen 
betekenen als ze samenwerken 
met anderen die een jaar eerder 
of later zijn ge-boren. 

Interessant blijft dus dat Petersen zijn driejarige stamgroep 
vooral verdedigt vanuit wetenschappelijke inzichten in zijn tijd. 
Hoe waar zijn die vandaag de dag nog? Niet zo erg waar. In 
de tijd van Petersen is men binnen de ontwikkelingspsycho-
logie scherper fasen gaan aangeven in de ontwikkeling van 
kinderen. De bekendste zijn die van Piaget. Velen hebben zich 
daarbij aangesloten. De Amerikaan Kohlberg heeft die fase-
ring toegepast op de morele ontwikkeling van kinderen. Het 
belangrijkste kenmerk van een fase is volgens deze wetenschap-
pers dat een kind bepaalde 
kenmerken in zijn cognitieve 
(Piaget) of morele (Kohlberg) 
ontwikkeling gemeen heeft 
met anderen in die fasen. Zo 
zouden volgens Piaget kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar in de 
fase van de concrete operaties 
verkeren. Dat betekent bijvoor-
beeld dat zij innerlijke abstracte 
handelingen kunnen construe-
ren op grond van werken met 
concreet materiaal. Denk maar 
aan het gebruik van dit prin-
cipe bij rekenen. 

Wat opvalt is dat de fasen qua leeftijdsindeling variëren. Piaget 
onderscheidde vier fasen: 0-2, 2-6, 6-12, 12-19 jaar. 
In de huidige ontwikkelingspsychologie onderschrijft men de 
juistheid van deze fasen nog steeds min of meer. Uit de neu-

ropsychologie wordt dit tegen-
woordig bevestigd. Men gaat 
er in de psychologie echter 
flexibeler mee om. In grote lij-
nen volgen kinderen deze fasen 
in hun ontwikkeling, maar niet 
volgens het boekje. Ze kunnen 
op bepaalde onderdelen van 
hun denken nog in de ene en 
voor andere al in een volgende 
fase verkeren. Ze kunnen ook 
versnellen en terugvallen. 
Kortom, uit de huidige weten-
schap kun je geen driejarige 

stamgroep als ontwikkelingsnoodzaak afleiden. Veel beter is 
het om naar de echte ontwikkelingskenmerken van kinderen 
te kijken. 

Meer van belang lijken mij de gedachten van Petersen over 
tafelgroepen2. Daar gaat het over het leren van en over het 
verantwoordelijk zijn voor elkaar. Petersen is hier flexibel in. 
Soms moet je groeperen naar interesse, dan weer naar gelijke 
vorderingen, naar verschillende begaafdheden en ook naar 

inhoud van de opgaven. Dat 
is een praktijk die zich in veel 
scholen in binnen- en buiten-
land tot op de dag van van-
daag doorzet. 

Vorm volgt functie. Hoe we 
groeperen hangt af van wat we 
met kinderen en hun ontwik-
keling willen bereiken. Mede 
op grond van hersenonderzoek 
en ontwikkelingspsychologische 
en pedagogische inzichten kies 
ik voor de volgende doelen: Op 
school proberen we elk kind 

Functioneel 
gemengD Kees vreugdeNhil

Elke indeling heeft haar voor- en nadelen. Wij hebben gekozen voor 0/1 (voorbouw), 2/3 (onderbouw), 4/5 (midden-
bouw) en 6/7/8 (bovenbouw). Wij zijn erg content met de leeftijdsgroep in de voorbouw. Het verschil tussen kinderen 
van net vier jaar en mogelijke bouwverlengers in groep 2 van zeven jaar vinden wij te groot. In de aanvangsgroep 
zitten nu kinderen van vier en vijf jaar. Met onze onderbouw zijn we eveneens content, maar omdat er een behoorlijke 
druk ligt op de resultaten aan het eind van de onderbouw om goed te kunnen starten in de middenbouw is het 
belangrijk goed te bewaken dat de kleuters voldoende aan hun trekken komen. De middenbouw is bijzonder blij 
met deze indeling. De bovenbouw telt bij ons de meeste kinderen per groep. Dertig of meer is geen uitzondering. Zo 
nu en dan laait bij ons de discussie op of het verantwoord is de zesdejaars bij de puberende achtstejaars in de groep 
te laten zitten. Elke keer zijn we het uiteindelijk toch weer met elkaar eens dat, hoewel het soms even wennen is 
voor de zesdejaars kinderen, het juist heel waardevol is om 6/7/8 groepen te hebben.  

Jenaplanschool De Swoaistee, Groningen
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zich maximaal te laten ontwikkelen. Dat doen we in een zo 
veilig en uitdagend mogelijke leef- en leeromgeving. We stre-
ven ernaar een gemeenschap te ontwikkelen waarin we res-
pect, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar als belangrijke 
doelen stellen. We laten kinderen bovendien waar mogelijk 
van elkaar en samen leren, zonder individuele leer situaties uit 
te sluiten. 
Ik denk dat het vanuit deze 
uitgangspunten wenselijk is 
dat kinderen in de basisschool 
in een thuisgroep rond een of 
meer leerkrachten zitten. Ik 
spreek over een thuisgroep, 
omdat dit begrip aangeeft dat 
kinderen op school het gevoel 
moeten hebben ergens bij te 
horen en zich daar thuis te 
voelen. Of die thuisgroep een 
jaarklas, een twee- of een drie-
jarige stamgroep is, zou ik van 
de situatie laten afhangen. Hoe homogener de kinderen qua 
afkomst en achtergrond zijn, hoe sterker wellicht het pleidooi 
voor een meerjarige stamgroep kan zijn. In een school met 
veel etnisch-culturele verscheidenheid zou een jaargroep het 
beste kunnen zijn. De onderlinge verschillen tussen kinderen, 
mits ze niet te groot zijn, kunnen in een thuisgroep juist het 
gemeenschapsgevoel ontwikkelen. Groepeer kinderen verder 
in tafel-, werk-, taak- of speelgroepen op grond van wat er 
gedaan en geleerd moet worden. 
In atelierscholen komen kinderen uit alle jaargangen op 
bepaalde uren bijeen om bijvoorbeeld aan rekenen of taal te 
werken onder leiding van een gespecialiseerde groepsleider. 
Binnen zo’n ateliergroep ontstaan dan weer vorderingen- of 
interessegroepjes. Deze ateliergroepering kun je ook gebrui-

ken als je als school een musical instudeert, een groot feest 
organiseert of een excursie onderneemt waarin veel differen-
tiatiemogelijkheden zitten. In scholen die natuurlijk leren toe-
passen zie je dat er sterk naar leeftijd gemengde teams van 
kinderen in de omgeving van de school op pad gaan om zin-
volle maatschappelijke taken uit te voeren. 

Er bestaat tegenwoordig een 
schat aan interessante en flexi-
bele groeperingsvormen waar-
uit we naar behoefte kunnen 
putten. Zo is het niet verkeerd 
hoogbegaafde kinderen voor 
een beperkt aantal taken bij-
een te zetten, om hen krachtige 
ontwikkelimpulsen te geven. 
Groepjes zwakke leerlingen 
kun je als leerkracht direct om 
je heen intensief begeleiden 
in stapsgewijze leerprocessen. 
Oudere kinderen kunnen jon-

gere door de school heen helpen. Tot mediator opgeleide 
kinderen kunnen in alle leerjaren worden ingeschakeld voor 
conflict-bemiddeling. 
Kortom, kijk altijd eerst naar de kinderen zelf. Kies voor een 
thuisgroep of stamgroep de beste samenstelling voor je situ-
atie. Laat verder duizend groeperingsbloempjes bloeien. 

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.

NoteN:
1 ‘Führungslehre des Unterrichts’, pag. 54 e.v.
2 ‘Het kleine Jenaplan’, pag. 28

We werken met tweejarige stamgroepen.  Een noodgedwongen keuze, omdat het totaal aantal kinderen op school 
geen andere indeling meer mogelijk maakte. We hebben met pijn in ons hart afscheid genomen van de driejarige 
stamgroep. Voordeel in het afgelopen jaar was dat we nu weer aan den lijve konden ondervinden waarom de 
driejarige stamgroep zoveel voordelen heeft boven een tweejarige. Het natuurlijke in stand houden van gewoontes 
en tradities valt weg. Het komt nu voor dat het inkomend aantal kinderen groter is dan het vertrekkend aantal 
kinderen. Het duurt daardoor aan het begin van het schooljaar langer, voordat er weer rust en evenwicht is. Voor de 
stamgroepsleiders is dit een punt van aandacht, terwijl het andere jaren bijna ‘vanzelf’ ging. 

Jenaplanschool Mgr. Bekkers, Emmen 

We hebben gekozen voor onderbouw, bestaande uit kleuter- en tussenbouw: groep 1/2 en 2/3;  middenbouw: groep 
3-4-5 en bovenbouwgroepen 6/7/8. De derdejaars die sociaal en emotioneel nog jong zijn, komen in de tussenbouw; de 
andere derdejaars gaan naar de middenbouw. Na de voorjaarsvakantie is er een doorschuifmoment: de tweedejaars 
van de kleuterbouw kunnen naar de tussenbouw en derdejaars van de tussenbouw kunnen naar de middenbouw. 
De tussenbouw is gekomen om de overgang van onder- naar middenbouw soepeler te laten verlopen. In het begin 
heette het dan ook koppelklas.
We zien duidelijk voordelen van drie jaargroepen in één stamgroep. We zijn erg tevreden over het pedagogisch 
klimaat. Kinderen leren op natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en ondervinden als vanzelfsprekend 
dat er verschillen zijn in een groep. Je bent niet gauw een buitenbeentje. Iedereen ervaart het om een keer jongste, 
middelste en oudste te zijn. Dit komt ten goede aan de sociale en emotionele ontwikkeling. 
De stamgroep blijft na een jaar voor tweederde deel bij elkaar en de opgebouwde sfeer blijft daardoor gewaarborgd. 
De nieuwe instroom geeft na een jaar ook weer kansen voor de groepsvorming of rollenidentificatie. Een driejarige 
stamgroep is een redelijke nabootsing van de maatschappij en het gezin. Je hebt zelden dat je in de maatschappij te 
maken krijgt met één of twee leeftijden bij elkaar.  

Jozefschool, Blokker
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dilemma
De Klimboom startte met achttien kinderen en na een jaar 
schreven we het honderdste kind in. Er  waren vier stamgroe-
pen: twee groepen in de onderbouw, één middenbouwgroep 
en één bovenbouwgroep. 
Op een gegeven moment zagen we een dilemma aankomen.
Er kwam formatie-uitbreiding, waardoor we de vijfde stam-
groep konden starten. De verdeling van de aantallen kinderen 
over de bouwen was erg onevenwichtig: er waren en bleven 
twee stamgroepen in de onderbouw, maar moest de vijfde 
stamgroep er eentje worden voor de midden- of de boven-
bouw ?  Oftewel: twee middenbouwgroepen van ieder acht-
tien kinderen, met daar tegenover één bovenbouwgroep van 
35 kinderen. Oftewel één middenbouwgroep van 36 kinderen 
en twee bovenbouwgroepen van 17/18 kinderen. Eén van de 
bouwen zou ieder geval topzwaar worden. Zo’n groep zou 
niet eens passen in de kleine semi-permanente lokalen. Ook 
hadden we de wetenschap, dat de groei zou doorgaan en 
het dus niet zou stoppen bij die 35 of 36 kinderen in die ene 
bouw. Er doemde een spookbeeld op van een stamgroep van 
40 kinderen. 

een actuele vertaling?
We namen de beslissing om de organisatie te veranderen. We 
kozen voor tweejarige stamgroepen: onder-, midden-, tus-
sen- en bovenbouw. Waar waren we gebleven met jenaplan-
principes? Hadden we water bij de wijn gedaan? Binnen deze 
tweejarige groepen konden we al onze uitgangspunten nog 
steeds zichtbaar maken. Dankzij en ondanks alle ontwikke-
lingen die we hebben meegemaakt en doorgemaakt, is de 
Klimboom steeds meer en duidelijker herkenbaar als jenaplan-
school.
We zijn nu twaalf jaar verder, intussen met 260 kinderen, 
verdeeld over elf tweejarige stamgroepen, met een eigen 
Klimboom-cultuur; op zoek naar de balans tussen principes 
en haalbaarheid, tussen veranderingen en rust in de tent. 
Wisselende personele omstandigheden zijn hierbij van grote 
invloed, zoals deeltijdwerken, compensatieverlof en mobiliteit 
op de arbeidsmarkt.
We besloten om flink te investeren in het pedagogische klimaat 
van de tweejarige stamgroep. Daarom gebeuren alle activitei-
ten vijf dagen in de week binnen de eigen stamgroep! 

We hebben de keus gemaakt om het organisatiemodel van de 
driejarige stamgroep voorlopig niet na te streven. 

overwegingen 
Het klassenmanagement en de belevingswereld van kinderen 
waren en zijn nog steeds belangrijke overwegingen. Het klas-
senmanagement stelt hoge eisen om allerlei gedifferentieerde 
instructiemomenten in te passen. Niet ieder kind heeft immers 
evenveel of dezelfde instructies nodig. 
Het aanvankelijk leesproces in de middenbouw verloopt prima 
binnen de eigen stamgroep. Instructies van de eigen stam-
groepsleider en in allerlei natuurlijke situaties worden door de 
dag heen mogelijkheden gezocht en benut, om kinderen in 
hun ontwikkeling cognitief en sociaal-emotioneel, te stimule-
ren. Een bijkomend voordeel is, dat alle stamgroepsleiders in 
de middenbouw zich de methodiek van het leesproces eigen 
maken. Vergelijkbaar is natuurlijk de ‘zwaarte’ van alle instruc-
ties in de bovenbouw.
Binnen onze school zou een driejarige stamgroep (te) hoge 
eisen stellen aan de competenties van de groepsleiders en aan 
de zelfstandigheid van de kinderen. De verschillen in behoefte 
aan zelfstandigheid en instructie kunnen in een driejarige 
stamgroep erg groot zijn. 
Voor de bovenbouw zit de spreiding vooral in termen van 
‘beleving’. Zevendejaars en achtstejaars, die al flink beginnen 
te ‘puberen’, verstaan elkaars taal. De lifestyle van achtstejaars 
is vaak flink anders dan de speelse blik van jonge zesdejaars. 
In een tweejarige bovenbouw zit de benadering rond sociaal-
emotionele ontwikkeling op dezelfde golflengte. En daarbij  
groeien de verschillen tussen kinderen in deze laatste twee 
jaar nog sneller en verder uit elkaar. We ervaren, dat de keus 
voor tweejarige bovenbouw veel rust geeft.

ritmisch
Het uitgangspunt van ‘alle activiteiten binnen de eigen stam-
groep’ heeft veel opgeleverd. Een veilige relatie met de eigen 
stamgroepsleider met wie je de hele dag te maken hebt, geen 
instructiegroepen buiten de stamgroep, geen gesjouw met 
je laatje door het gebouw, geen remedial teaching buiten 
de stamgroep, rugzakbegeleiding, zoveel mogelijk in samen-
spraak en afstemming met de stamgroepsleider, w.o.-thema’s 
en excursies met de hele stamgroep.

Tweejarige stamgroepen 
op De Klimboom  heNK hoeKsTra

In het najaar van 1996 startten we aan de opbouw van een nieuwe 
jenaplanschool, in een grote nieuwbouwwijk in Dronten-West. 
We kozen – toen nog met zijn drieën – voor een mix van idealen 
en realiteit, een actuele vertaling van jenaplanuitgangspunten, in 
een snel veranderende samenleving. Ook kozen we voor we een 
gestructureerde praktijk:  kinderen die in de nieuwe wijk zouden 
komen wonen, kwamen overal vandaan, met allerlei verschillende schoolhistories. Ze zouden instromen in 
verschillende groepen. Ook was te voorzien, dat het team snel zou groeien. We kozen voor het houvast van 
methodische aanpak bij de belangrijke vakgebieden. 
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Er zit een enorme winst in het pedagogische doel van de 
stamgroep: vertrouwde relaties, tussen kinderen onderling 
en tussen kinderen en hun groepsleider, een optimaal leerkli-
maat, een voedingsbodem voor sociale ontplooiing. Bij ruzies 
of conflicten kent de eigen stamgroepsleider zijn ‘pappen-
heimers’ en is ook hier het pedagogische lijntje heel kort. Wat 
kan het pedagogisch klimaat beter stimuleren dan lekker de 
hele dag in je eigen stamgroep?  
Deze aanpak vraagt gedifferentieerde instructies, het vraagt 
zelfstandigheid van de kinderen, heldere afspraken en een 
duidelijke structuur. Het ritmisch weekplan wordt op deze 
manier inderdaad ‘ritmisch’. Niet de klok bepaalt de start van 
de instructie, maar het verloop van de ochtendkring. Talige 
spelsituaties worden makkelijk op het moment zelf ingepast. 
Kinderen vullen hun blokperiode in naar eigen voorkeur, bin-
nen de gemaakte afspraken: keuze van de volgorde van werk, 
verplichte en vrije onderdelen, manier van samenwerken, 
gebruik van gemeenschappelijke ruimten, zelf corrigeren van 
werk. Zo komt de eigenheid van ieder kind binnen de twee-
jarige groep prima tot zijn recht.
In al deze aspecten moet iedere dag geïnvesteerd worden. De 
onderlinge afstemming tussen stamgroepsleiders binnen een 
bouw en tussen de bouwen onderling is wezenlijk. Die afstem-
ming hoeft niet meer over organisatorische aspecten te gaan, 
die bij driejarige bouwen vaak de agenda van het bouwoverleg 
inkleuren. Er kan juist gesproken worden en feedback gege-
ven worden over het klimaat van zelfstandigheid, over de mate 
waarin kinderen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen krij-
gen of waarmaken, over de manier waarop het ‘vaste aanbod’ 
losgelaten kan worden en tegelijk ‘kwaliteit’  behaald wordt. 

pedagogische situaties
In onze tweejarige stamgroepen komen de vier pedagogische 

situaties uitstekend tot 
hun recht.

Gesprek De kring is dé 
plek van ontmoeting bin-
nen alle groepen; letterlijk 
in de zin van ont-moeten: 
de moet, de plooi, de 
vouw eruit. De kring als 
de plek van openheid, van 
erkenning en waardering 
van verschillen. 

De plek, om ervaringen en belevenissen uit te wisselen, de 
plek om de actualiteit te bespreken, de plek belangrijke per-
soonlijke gebeurtenissen te delen.

Spel In spelsituaties lopen de verschillen vanzelfsprekend door 
elkaar heen: in het speelhuis van de onderbouw, in drama en 
poppenkast. Bij sport-en-spel worden er allerlei verschillende 
talenten zichtbaar.  De kleuterstage voor de bovenbouwkin-
deren is een spelactiviteit waarbij de verschillen en kwaliteiten 
van kinderen benut worden. Eens in de zes à acht weken gaan 
groepjes van twee bovenbouwers een middag naar de onder-
bouw. Ze bereiden een prentenboek voor of een poppenkast. 
Ze werken samen met de kleuters aan opdrachten rond ont-
wikkelingsmateriaal. Ze leiden een spelactiviteit in de speel-

zaal of buiten, helpen veters strikken of jassen dicht te ritsen. 
De soms ‘lastige’ bovenbouwers, al een beetje puber, laten 
dan spelenderwijs zien over welke sociale kwaliteiten ze 
beschikken. De verhoudingen in de eigen bovenbouwgroep 
krijgen er een andere, ‘vruchtbare’ dimensie bij. 

Werk Alle werksituaties, instructies en w.o.-thema’s gebeuren 
binnen de tweejarige stamgroep. Natuurlijk zitten de kinderen 
in tafelgroepen en in allerlei vormen van samenwerking zijn 
oudere en jongere kinderen gemixt aan het werk. De blok-
periode van zelfstandig werken, de keuzekaart, het werken 
– in de onderbouw - aan de werkkaart en aan de creatieve 
opdrachten. Ieder kind krijgt zo de gelegenheid om, binnen 
de vooraf afgesproken grenzen, vanuit eigen motivatie en 
vanuit eigen mogelijkheden en kwaliteiten te werken. 

Viering Bij de vieringen gaat het om de gemeenschappelijke 
ervaring en beleving. Deze pijler wordt niet anders ingekleurd 
vanuit een twee- of een driejarige groep. In weekopening en 
-sluiting, in wisselkringen en presentaties ervaren kinderen dat 
ze een gemeenschap vormen. 

heilig huisje 
Wat mij betreft moeten we af van het ‘heilige huisje’ van de 
driejarige stamgroep. Natuurlijk heeft Petersen de pedagogi-
sche kracht van de leerling, gezel- en meesterstructuur laten 
zien. Kees Both schrijft terecht in ‘Jenaplan 21’ dat een ‘school 
heel goede argumenten moet hebben om met tweejarige 
stamgroepen te werken.’ 
Een organisatiemodel van twee- of driejarige stamgroepen is 
slechts een middel, maar kan gemakkelijk een doel op zich 
worden, dat niet automatisch het gewenste resultaat oplevert. 
Het moet gaan om een model voor het individuele kind in een 
optimale pedagogische kwaliteit. Krampachtig vasthouden 
aan de driejarige stamgroep geeft hiervoor geen garantie. 
Of een school kiest voor twee- of driejarige stamgroepen, 
hangt af van diverse factoren: de schoolontwikkeling, de 
schoolcultuur, de stamgroepsleiders en de continuïteit binnen 
het team, maar ook het aantal kinderen, de huisvesting, de 
beschikbare formatie, kwaliteiten en competenties. 
Wij zien De Klimboom met zijn tweejarige stamgroepen als 
een echte jenaplanschool, omdat we wezenlijke pedagogische 
waarden (de eigenheid van ieder kind als vertrekpunt, omgaan 
met de verschillen tussen kinderen) realiseren en ruimte geven 
aan individuele kwaliteiten van kinderen. 

Henk Hoekstra is schoolleider van jenaplanschool De 

Klimboom in Dronten

Fotografie: jenaplanschool Antonius Abt in Engelen
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samenwerken en helpen
Door de driejarige stamgroep is een kind afwisselend jongste, 
middelste en oudste. Het valt ons op dat elk kind een voorkeur 
heeft voor een bepaalde rol. Het ene kind vindt het fijn om als 
jongste de kat uit de boom te kijken en laat de hulp van de 
oudste gemakkelijk toe, terwijl het andere kind moeite heeft 
om die hulp te aanvaarden en eigenlijk liever een ander kind 
helpt. Kinderen krijgen drie keer, namelijk in de onder-, mid-
den- en bovenbouwgroep, de kans om in de verschillende rol-
len uit te blinken en te groeien in de andere rollen. 

Samenwerken, helpen en hulp ontvangen zijn vaardigheden 
die gestimuleerd en geleerd worden. Zo vraagt Emma hulp 
aan Petra, omdat ze in een tekst een woord tegenkomt dat 
ze niet begrijpt. Voor Emma al een hele overwinning om hulp 
te vragen. Het liefste trok ze zich terug en ging ze verder zon-

der het te begrijpen, waardoor ze later in de problemen komt. 
Helaas kent Petra het woord ook niet. Samen gaan ze zoeken 
in een woordenboek. De uitleg is echter zo moeilijk dat Emma 
het nog niet begrijpt. Voorheen zou Emma gezegd hebben 
dat ze het snapte en zouden ze beiden weer aan het werk 
gaan. Ze weet inmiddels beter en vraagt aan Petra of zij het 
met een voorbeeld kan uitleggen. Het mooie van Emma’s leer-
proces is dat zij nu bij een ander kind doorvraagt om te kijken 
of de ander het ook echt heeft begrepen. ‘Vroeger was ik al 
zo trots dat ik om hulp had gevraagd dat dit voor mij genoeg 
was. Maar soms snapte ik er nog niets van. Als achtstejaars 
zal ik er nu voor zorgen dat ik zeker weet dat de ander het 
antwoord begrijpt.’

de groepsleider
Alle instructies worden bij ons in de stamgroep gegeven. 
Dat betekent dat de groepsleider vaak bezig is met groepjes 
kinderen. Een van de afspraken is dat kinderen tijdens een 
instructie niet mogen storen. Daardoor kan een kind niet altijd 
terecht bij de stamgroepsleider. Zo worden kinderen gedwon-
gen om zelf na te denken hoe ze iets kunnen oplossen. De 
groepsleider stimuleert het zelf oplossen van kinderen door 
het te benoemen en te bespreken. Na elke instructie loopt hij 
een rondje door de groep, waarbij de kinderen die hulp nodig 
hebben aandacht krijgen. Om het zelfstandig werken en het 
zelfverantwoordelijk leren te stimuleren zijn duidelijke afspra-
ken voor de kinderen en de groepsleider erg belangrijk. Zo 
leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. De stam-
groepsleider speelt hierin een cruciale rol. Door zijn houding  
en handelen wordt de groep een stamgroep of een combina-
tie van jaargroepen.

instructie in de stamgroep
Een groot voordeel bij het werken in een gesloten driejarige 
stamgroep is de intensieve instructie. Een stamgroepsleider 
zit met acht tot tien kinderen in een kleine kring om samen 
nieuwe rekensommen te bekijken of een spellingcategorie te 
ontrafelen. Door de kleine groep is er een direct contact met 
alle kinderen. De groepsleider kan dus direct afstemmen op de 
behoefte van de kinderen. Het ene kind kan al na vijf minuten 
uit de kring, wanneer hij het heeft begrepen en het andere 
kind blijft nog even zitten voor een verlengde instructie. Zo 
krijgt ieder kind onderwijs op maat, zonder dat er individueel 
met kinderen gewerkt wordt. 
Wij ervaren dat het automatiseren van rekenen of spelling 

driejarige gesloTeN stamgroepen  
aNNemieKe vaN deN heuvel eN domiNique vaN vugT

Op de Dr. Schaepmanschool zijn heterogene stamgroepen van onderbouw 
(groep 0, 1 en 2),  middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 
en 8). De kracht van deze stamgroepen is dat er altijd  kinderen zijn die iets 
nog niet weten en kinderen die iets al wel weten. Zo kunnen kinderen van en met elkaar leren. Hierdoor 
krijgen ze de ruimte om hulp te vragen en te geven. Ook als het talent van een kind op een ander gebied 
dan de cognitieve ontwikkeling ligt, heeft het de mogelijkheid om bij het oplossen van een probleempje 
zijn talent naar voren te brengen. We gaan uit van verschillen en maken er gebruik van.

Wij vergelijken de schoolsituatie met de situatie van 
een gezin. Je maakt dingen met elkaar mee die bij het 
leven horen. Normaal gezien heb je altijd een vaste 
onveranderende positie in een gezin, bijvoorbeeld de 
oudste  en de jongste. Als je op school acht jaar in dezelfde 
groep zou houden, houd je dezelfde rol en positie; je bent 
en blijft de grappenmaker, de populaire of de underdog. 
Bij de driejarige stamgroep ben je altijd een keer jongste, 
middelste en oudste. Dat komt de persoonlijke ontwikkeling 
van het kind ten goede.  

Jenaplanschool De Mussenacker, Udenhout
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een knelpunt is. Door de vele instructies namen wij niet veel 
tijd om daar bij iedere instructie aandacht aan te besteden. 
Daarom hebben we nu afgesproken om aan het einde van 
iedere kring en voor het begin van het blokuur de groepstekst 
en de woordrijen die bij de spellingcategorie passen hardop te 
lezen. De sommen tot tien en twintig, de keersommen en het 
hoofdrekenen komen nu aan het begin van iedere instructie 
aan bod, waardoor  iedereen er mee bezig is, ook de kinderen 
die met een eigen leerlijn werken. 
Tijdens bouwvergaderingen wordt regelmatig kritisch gekeken 
naar de instructiemomenten en het blokuur. Dit blijft noodza-
kelijk om te bewaken dat wat je doet effectief is en aansluit bij 
de ontwikkeling van kinderen. Met elkaar wordt dan gekeken 
of de instructies niet te lang zijn (één van onze valkuilen). Ook 
kijken we naar de doelen en evalueren we of we niets gemist 
hebben. Met elkaar wordt per bouw aan de inhoud en ver-
dieping van de instructies gewerkt. Om de doorgaande lijn te 
bewaken komen deze onderwerpen ook in stafvergaderingen 
met de bouwcoördinatoren, intern begeleiders en de locatie-
leider aan bod.

voordelen
Wij zien veel voordelen in het werken in driejarige stamgroe-
pen, waarbij alle instructies in de groep gegeven worden: 
•	 jongste,	middelste	en	oudste	zijn	betekent	vanzelfsprekende	

rolwisselingen, waardoor je nooit meer acht jaar lang de 
snelste, grootste of oudste van de groep bent

•	 een	 ononderbroken	 ontwikkelingslijn	 krijgt	 alle	 mogelijk-
heden

•	 natuurlijke	groeperingsvorm	die	op	een	gezin	lijkt

•	 samen,	van	en	met	elkaar	leren	gaat	makkelijker
•	 de	 groepswet	 en	 -cultuur	 wordt	 makkelijk	 doorgegeven	

(slechts een derde deel van de groep is nieuw)
•	 vergelijken	van	 leervorderingen	wordt	minder	 vanzelfspre-

kend
•	 groepsleider	 valt	minder	makkelijk	 terug	 in	 slechte	 onder-

wijsgedragingen vanuit het  leerstofjaarklassendenken
•	 rolwisselingen	geven	de	mogelijkheid	om	potentiële	leider-

schapskwaliteiten te ontwikkelen 
•	 helpen	wordt	een	natuurlijke	bezigheid
•	 bouwcollega’s	kunnen	samenwerken
•	 relaties	krijgen	betere	ontwikkelingskansen,	omdat	de	groep	

langer bij elkaar blijft.

Annemieke van den Heuvel en Dominique van Vugt 

zijn intern begeleider op de Dr. Schaepmanschool in 

Barendrecht.

Wij hebben gekozen voor tweejarige stamgroepen. 
Het voordeel is dat de leerstof die in een tweejarige 
stamgroep aangeboden wordt goed te behappen is 
voor een groepsleider. Daarom kunnen alle instructies 
nu in de eigen stamgroep gegeven worden. De 
overgang van instructie in niveau- en jaargroepen 
naar de eigen stamgroep was groot, maar vooral 
een verbetering. Het grootste voordeel is dat er 
geen strikte tijd meer voor de instructies is. Goede 
kringgesprekken kunnen nu uitlopen. De groepsleider 
kan nu beter afstemmen op een individueel kind en 
op de stamgroep als geheel. 

Jenaplanschool De Oostpoort, Delft

Wij zijn tevreden met de verschillende leeftijden in 
onze driejarige stamgroepen. Het geeft de ruimte 
om kinderen daarin hun eigen ontwikkeling door te 
laten maken. Daarnaast ervaren we het als positief 
dat kinderen op deze manier goed leren omgaan met 
verschillende leeftijdsgroepen en rekening met elkaar 
leren houden. Het komt hun sociale ontwikkeling ten 
goede. Vooral in de bovenbouw wordt het als prettig 
ervaren dat achtstejaars zich op deze manier open 
blijven stellen naar hun omgeving. Het idee is als er een 
7/8 groep zou zijn dat pubergedrag meer de overhand 
zou hebben.

Jenaplanschool Het Schateiland, Gouda



M E N S E N K I N D E R E N  116  maart 2009 11

Tussen Arnhem en Nijmegen, midden in 
het rivierenlandschap van de Over betuwe, 
staat in Gendt jenaplanbasisschool de 
Tichelaar. Vlak achter de Waaldijk, waar vroe-
ger klei werd gewonnen voor het maken van bakstenen. De 
naam van de school laat de verbinding met de omgeving en 
haar geschiedenis zien. Schoolleider Sven Schwartau legt uit: 

‘Een tichelaar is een arbeider in een steenfabriek, die de klei 
kneedt en vormgeeft voor deze in de oven gaat. Zo zien wij de 
kinderen: als klei of stenen, die door de ouders en de groeps-
leiders van de school gevormd en opgevoed worden, voordat 
ze in de maatschappij hun eigen weg zoeken. Hopelijk niet zo 
hard en breekbaar als stenen, maar flexibel en weerbaar.’

de indeling
Drie jaar geleden besloot de school de indeling van de stam-
groepen te herzien. De traditionele indeling van driejarige 
stamgroepen in groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8 werd 
los gelaten. Gekozen werd voor de clustering van groep 1-2-3, 
4-5-6 en 7-8.
Deze nieuwe indeling bestaat nu drie jaar en bevalt het team, 
de kinderen en hun ouders erg goed. Iedereen vindt de ver-
andering een verbetering, niemand zou terug willen naar de 
oude situatie. Het was natuurlijk wennen, in het bijzonder 
voor de onderbouwgroepen. 

de gedachte achter de indeling
De huidige, nieuwe indeling heeft alles te maken met de kijk 
op groep 3. Bij een middenbouwgroep van 3-4-5 krijgt een 
groep 3-kind aan het begin van het schooljaar veel nieuws 
te verwerken: een nieuwe klas, een nieuwe stamgroep, een 
nieuwe stamgroepsleider, nieuwe vaardigheden, nieuwe stof. 
En binnen al dit nieuwe wordt veel van de kinderen verwacht. 
In de huidige verdeling van de Tichelaar krijgen groep 3-kinde-
ren de nieuwe stof en de nieuwe vaardigheden aangeboden in 
een veilige, vertrouwde omgeving. Alles is immers bekend, het 
kind maakt al (ruim) twee jaar deel uit van de stamgroep en is 

met het reilen en zeilen vertrouwd. En er is meer. Op de Tiche-
laar zet een groep 3-kind de grote stap die het moet maken 
vanuit de positie als oudste, vanuit de meest geziene positie van 
de stamgroep. Dat is een krachtige voorwaarde voor succes!
In de oude situatie was dat anders. Karin Schneider, stam-
groepsleider in de onderbouw: ‘We merkten dat voor kinde-
ren de overgang van groep 2 naar groep 3 heel groot was. 
Ineens moesten ze de hele dag op een stoel achter een tafel-
tje zitten. De huidige mogelijkheden in de onderbouw sluiten 
veel beter aan bij de behoeften die we bij veel derdejaars zien. 
Ook vinden we dat kinderen in groep 2 al veel meer op kun-
nen pikken van het leren lezen door hun groepsgenoten gade 
te slaan en door soms met ze mee te doen.’ Want ook dat is 
een voordeel: de ontluikende geletterdheid in (in ieder geval) 
groep 2 wordt op deze manier op een vanzelfsprekende wijze 
gestimuleerd.
De tevredenheid beperkt zich niet tot de veranderingen in de 
onderbouw. Esther Stam, stamgroepsleider van de midden-
bouw: ‘Ook voor de zesdejaars vonden we de overgang naar 
de bovenbouw altijd erg heftig. Eind groep 5 zijn nog lang niet 
alle kinderen toe aan de ‘stoere’ wereld van de bovenbouw. 
We merken dat het voor kinderen veel rustiger is nog niet mee 
te hoeven met het veranderende gedrag van de kinderen uit 
groep 7 en 8. Ook de onderwerpen die in de bovenbouw aan 
bod komen, zoals seksualiteit, vonden we lang niet altijd zo 
geschikt voor de zesdejaars.’ Ook de middenbouwgroepen 
‘nieuwe stijl’ staan nu sterk: hun jongste kinderen zijn nu vier-
dejaars, die al goed zelfstandig kunnen werken.

in balans
De nieuwe indeling van de Tichelaar is in feite een breuk met 
het oude onderwijssysteem, voortgekomen uit de tweedeling 
in kleuterschool en lagere school. Gezien het bovenstaande 
verdient de nieuwe stamgroepenindeling naar mijn idee een 
ruime kans. Maar er blijven aandachtspunten, juist voor de 
onderbouw. Duidelijk is bijvoorbeeld dat de onderbouwgroe-
pen alleen goed kunnen functioneren als de groepen niet te 
groot zijn, volgens de Tichelaar tot maximaal 23-24 kinderen. 
Wat doe je, als de formatie dat niet toelaat? Het toch probe-
ren met grotere groepen? Eveneens moet men blijven waken 
om de eerste- en tweedejaars niet te kort te doen. Het lespak-
ket van groep 3 is heel intensief en slokt veel tijd op. Het blijft 
een hele klus dat allemaal in balans te houden.

Mariken Goris is redactielid van Mensenkinderen

een eigen KijK op de  
indeling van stamgroepen mariKeN goris

We hebben dit jaar op de ene locatie gekozen voor groep 1,2 
/ 3,4 / 5,6 / 7,8 en op de andere locatie voor 1,2 / 2,3 / 4,5,6 
/ 7,8. De keuze hiervoor is elk jaar afhankelijk van de in- en 
uitstroom. Het aantal kinderen per locatie is voor ons bepalend 
voor de samenstelling van  de stamgroepen. We zorgen wel 
altijd voor meer leerjaren in een groep, omdat we het leren 
van en met elkaar belangrijk vinden.

Jenaplanschool De Verrekijker, Den Helder
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Begin april correspondeerden Freek Velthausz, Peter te Riele 
en ik korte tijd over een geruchtmakend krantenartikel2 waarin 
het traditionele vernieuwingsonderwijs, gemakshalve op één 
hoop geveegd met het Nieuwe Leren, onder verwijzing naar 
het ‘bedenkelijke oorlogsverleden’ van Steiner, Montessori en 
Petersen, nogal hardhandig werd neergesabeld. 
We kwamen tot de conclusie dat er wel over ons werd en 
wordt gesproken, maar dat bijvoorbeeld jenaplanners en frei-
netwerkers zélf volstrekt afwezig zijn in het publieke debat. 

Hoe komt dat? Hebben we niks meer te zeggen? Gebrek aan 
zelfvertrouwen, aan zelfkennis misschien? Wordt het niet eens 
tijd om de eigen concepten weer eens tegen het licht te hou-
den, te heroverwegen, te her-denken en vooral ook aan elkaar 
te spiegelen?
Daarom is ons boekje meer dan een stukje geschiedschrijving, 
het is ook een pleidooi voor samen scholen.

mijn persoonlijke positie 
Over mijn eigen positie in deze discussie wil ik niet geheim-
zinnig doen. Ik wil hoogwaardig, veelzijdig, pedagogisch ver-
antwoord onderwijs dat de confrontatie met concurrerende 
opvattingen aandurft en aankan. Mijn visie wordt gevoed 
door het beste uit het Jenaplan en de Moderne School, beter 
bekend als de Freinetpedagogie. Kortweg: mijn ideale school 
is een eigentijdse en ‘kerndoelproofe’3 jenaplanfreinetschool.
Daarbij ben ik allereerst freinetiaan, maar wel een vrijzinnige, 
al denken sommige lotgenoten, mijn stelselmatig terugverwij-
zen naar de bronnen en de teksten van Freinet een beetje beu, 
daar misschien wat anders over. Maar, zoals de Freinet-bio-
graaf Barré het uitdrukte: ‘Ik heb een voorbeeldig leven willen 
beschrijven om des te daadkrachtiger de hedendaagse en toe-
komstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.’ Dat geldt 

ook voor het leven van Petersen. En het is eigenlijk te gek voor 
woorden dat er nog altijd geen leesbare Petersen-biografie is. 
Trouwens, ook binnen de Freinetbeweging is de belangstelling 
voor het eigen verleden en de eigen afkomst niet altijd even 
groot (al lijkt er een kentering gaande). Het excuus ligt voor 
de hand en is nog begrijpelijk ook: we hebben onze handen 
vol aan het dagelijkse werk. Maar … als je niet weet waar je 
vandaan komt, weet je ook niet waar je heen moet, sterker, je 
weet niet meer waar je bent. En waar blijf je dan? 

Daarom ga ik door met het vertalen van teksten óver (zoals 
Petersen & Freinet) maar vooral ook ván Freinet. Zo zal dit 
voorjaar zijn De Moderne School4 verschijnen. En andere 
staan op stapel: een pas herontdekt kinderboekje, een lite-
raire novelle over zijn oorlogsverwonding in 1917, en zijn beide 
hoofdwerken: Proeve van een zintuiglijke psychologie en De 
pedagogie van de arbeid.
Wat mijn vrijzinnige inslag betreft, ik verschil van mening met 
de meerderheid van de freinetbeweging over de rol van de 
leraar, van de lesgevende, vooral de vertellende leraar. Hier 
sta ik dichter bij Elise (wier betekenis vaak onderbelicht blijft) 
dan bij Célestin Freinet. Misschien ook dichter bij het Jenaplan 
….. hoewel, wordt er nog verteld op jenaplanscholen? Wat is 
daar bijvoorbeeld met de geschiedenisvertelplaten van Isings 
gebeurd?

Jenaplan en moderne school, een historisch inkijkje
Waarom niet Petersen- en Freinetonderwijs? Grappig en veel-
zeggend detail: Petersens aan de universiteit van Jena verbon-
den school werd begin jaren vijftig door de DDR-autoriteiten 
als Petersenschool aangeduid, vermoedelijk om zijn persoon te 
koppelen aan het door hen verfoeide onderwijs op die school. 
Al even opmerkelijk – om geen sterker woord te gebruiken - is 

samen scHolen rouKe Broersma

petersen & Freinet, Jenaplan en moderne school1 

Tijdens de jenaplanconferentie in november 2008 werd het eerste exemplaar van het boek ‘Petersen & 
Freinet, Jenaplan & Moderne School’ door de auteurs, Freek Velthausz en Rouke Broersma overhandigd 
aan de kleinzoon van Peter Petersen en de voorzitters van de Jenaplan Vereniging en de Freinetbeweging. 
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dat de huidige Jenaplan Schule te Jena, opgericht in 1991, in 
haar uitvoerige schoolgids juist met geen woord rept over de 
grondlegger van het Jenaplan. 
De naam Jenaplan werd gelanceerd in 1926, tijdens de onder-
wijsconferentie van de NEF5 in Lausanne, waar Petersen voor 
het eerst in internationaal verband een uiteenzetting zou geven 
over zijn manier van onderwijzen. De dames van het secreta-
riaat, die voor het programmaboekje een handzame aandui-
ding nodig hadden, bedachten toen Jena-plan naar analogie 
van onder meer Dalton-plan. Petersen werkte zijn lezing uit 
tot een boekje dat in 1927 uitkwam onder de titel Der kleine 
Jena-Plan. Sindsdien heten scholen die zich baseren op de 
onderwijsvisie van Petersen: jenaplanscholen, hoewel hij zelf 
meer geporteerd was voor Vrije Algemene Volksschool. 

En zo zou Freinet niet helemaal tevreden zijn met de aanduiding 
freinetscholen. Aanvankelijk werkte hij op een klein openbaar 
dorpsschooltje tot in 1934 een conflict, dat uitgroeide tot een 
nationaal onderwijsdebat en een nieuwe aanstelling binnen 
het openbaar onderwijs onmogelijk maakte. Daarom  stichtte 
hij een eigen onderwijsinstelling, bedoeld als experimenteer-
school voor die openbare scholen en die onderwijzers die zijn 
opvattingen deelden. Die privéschool kreeg de naam Freinet-
school en behield die tot op de huidige dag. Maar Freinet’s 
onderwijsbeweging heette ICEM (Institut de l’Ecole Moderne, 
Instituut van de Moderne School) en een van zijn meest ver-
spreide publicatie heeft als titel De Moderne School. 
Daarmee wilde hij zeggen:
1. Dat hij geen schooltype wilde dat zijn naam droeg, net 
zomin als Petersen overigens.
2. Dat hij in tegenstelling tot de NEF – alweer, evenmin als 
Petersen - geen nieuwe school maar een moderne school 
wilde: de bestaande scholen moesten gemoderniseerd wor-
den. En dat moderniseren is een doorgaand proces. Hoe je dat 
aanpakt, beschrijft hij in het eerdergenoemde De Moderne 
School, een nog steeds actueel thema dus6. 
3. Dat hij, net als Petersen, het elitaire karakter van veel 
Nieuwe Scholen af wees. Toen hij dan ook zijn plan voor een 
eigen school kenbaar maakte, gaven de leden van zijn bewe-
ging daartoe pas toestemming, op voorwaarde dat de toela-
ting van kinderen uit bemiddelde gezinnen de gratis opname 
van een aantal arme probleemkinderen mogelijk zou maken. 
En zo kon het in 1936/37, tijdens de Spaanse burgeroorlog, 
gebeuren dat een flink aantal Spaanse vluchtelingetjes de Frei-
netschool bevolkte, die daardoor tijdelijk tweetalig werd.

volksschool: gemeinschaft en gesellschaft 
Petersen en Freinet wilden beiden een volksschool, maar 
verstonden daaronder niet precies hetzelfde. Voor Petersen 
betekende volk: de bewoners van een land die tezamen een 
culturele eenheid, een natie vormen. De volksschool neemt alle 
leden van de bevolking op, vormt een gemeenschap (Gemein-
schaft), net zoals een burgerlijke of een kerkelijke gemeente 
en de totale volksgemeenschap. Binnen zo’n gemeenschap, 
en dat geldt ook voor de Staat, hield hij Hitler en de zijnen 
voor, ontwikkelt zich een natuurlijk leiderschap, waarbij de lei-
der het volk dient en niet andersom. 
Zo is de schoolgemeenschap en daarbinnen ook de klas-
sengroep een gemeenschap, met de leraar als de natuurlijke 

leider. De kleinste en meest zuivere gemeenschap in de men-
selijke samenleving is het gezin, met aan het hoofd de vader. 
Daarom is Petersen’s metafoor voor de klassengroep ook het 
gezin en is het klaslokaal  een schoolwoonkamer. En zoals elk 
gezin autonoom is, zo zijn ook al die andere gemeenschappen 
die tezamen de Volks- en Staatsgemeenschap vormen, ieder 
voor zich autonoom. 
Deze staatsopvatting verschilt niet principieel van die van het 

nationaal-socialisme en vindt 
mede haar oorsprong in het 
negentiende-eeuwse christelijk-
politieke conservtisme, dat in 
Nederland werd belichaamd 
door de antirevolutionaire par-
tij onder leiding van Abraham 
Kuyper, bij wie de autonomie 
van de Gemeinschaft soeverei-
niteit in eigen kring heet7. 

Freinet komt uit een andere 
politieke traditie. In zijn dorp 
stuurden arbeiders- en keuter-
boertjes hun kinderen naar zijn 
miserabele openbare dorps-
schooltje, terwijl de kinderen 
van de rijken en de lokale poli-
tici (tevens bestuurders van Frei-
nets openbare schooltje), dure 
privéscholen bezochten. Deze 
klassentegenstelling weerspie-
gelde zich in scherpe politieke 
tegenstellingen. Het establish-
ment was rechts tot extreem-
rechts, boeren en arbeiders, 
evenals veel onderwijsmensen, 
intellectuelen en kunstenaars 

waren veelal links, socialistisch, pacifistisch, anarchistisch maar 
in meerderheid communistisch georiënteerd. Voor Freinet en 
de zijnen betekende volk dan ook vooral: de volksklasse, het 
onderdrukte, uitgebuite proletariaat voor wie de socialistische 
beweging rechten zou bevechten, waaronder beter onderwijs, 
beter volksonderwijs. 
Ook Freinet sprak van schoolgemeenschap, maar in de zin van 
Gesellschaft, maatschappij. De schoolgemeenschap en de 
klas zijn geen afspiegeling van het gezin maar vormen een 
proeftuin voor de ideale maatschappij. Freinet’s klas is een 
werkgemeenschap, een zichzelf besturende coöperatie, met 
een gekozen bestuur, geen natuurlijke leiders maar bestuur-
ders die morgen door anderen vervangen kunnen worden.
In het Kleine Jenaplan laat Petersen met zoveel woorden 
weten dat hij van schooldemocratie in deze zin weinig moet 
hebben. Hier staan dus twee politieke opvattingen tegen-
over elkaar. Zoals iemand het eens uitdrukte: de een wil een 
goede koning, de ander een goede grondwet. Het is zaak hier 
te kiezen, ofwel die twee met elkaar te verzoenen ofwel iets 
nieuws verzinnen dat deze twee overstijgt, volgens de aloude 
trits: these – antithese – synthese. Kortgeleden hebben enkele 
jenaplanners en freinetwerkers daartoe een (als ik zo vrij mag 
zijn) geslaagde poging gedaan8. 
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idealisme en materialisme
Wie Het kleine Jenaplan en De 
Moderne School naast elkaar legt, 
zal naast tal van overeenkomsten 
ook een wezenlijk verschil opmer-
ken. Petersen is in filosofisch opzicht een idealist: voor de orga-
nisatie van zijn school vertrekt hij vanuit een overkoepelende 
antropologisch-pedagogische visie. Zijn ideeën over groepen, 
groepering, groepsvorming, groepsprocessen vormen de kern 
van zijn onderwijsconcept. Een van Freinet’s medewerkers, 
Bourguignon, zag dat heel scherp: als wij, mensen van de 
Moderne School iets van Petersen en zijn Jenaplan kunnen 
leren, dan moet het daarover gaan. En daarom publiceerde 
l’educateur Prolétarien, het blad van de Freinetbeweging, in 
1933/34 enkele beschouwingen over het Jenaplan, waaron-
der twee van de hand van Petersen zelf.
Bij Freinet zien we een tegenovergestelde denkrichting. Hij 
noemde zichzelf wel eens een onderwijsmaterialist. Zo luidt 
de ondertitel van De moderne school: een praktische gids 
voor de materiële, technische en pedagogische organisatie 
van de volksschool. Die volgorde is kenmerkend. Eerst zor-
gen voor goede materiële werkomstandigheden (en dat was 
bittere noodzaak in de armzalige schooltjes waarin Freinet 
en de zijnen moesten werken): lokaalinrichting, werktuigen, 
drukpers, materialen. Dan volgt de techniek, waarmee Frei-
net het geheel aan onderwijstechnieken aanduidde om die 
werktuigen en materialen te gebruiken: vrije tekst, school-
krant, schoolwandeling, klassenvergadering, klassenkas, etc. 
Op basis van deze materieel-technische organisatie werd het 
pas mogelijk pedagogische doeleinden te realiseren. Letterlijk 
zegt hij bijvoorbeeld: onze schooldiscipline is gebaseerd op 
een effectieve werkorganisatie.
Wat mij betreft zal de gewenste jenaplanfreinet-school uit 
beide bronnen moeten putten: om het voor de goede ver-
staander bondig maar grof samen te vatten: voor het pedago-
gische kan ik vooral bij Petersen, voor het praktisch-didactische 
vooral bij Freinet terecht9. 

Klas en groep
Je hoort wel eens zeggen: een essentieel verschil tussen Peter-
sen en Freinet komt tot uitdrukking in de woorden groep en 
klas. Bij de een dus stamgroepen, bij de ander jaarklassen. 
Laat ik u uit de droom helpen. (Overigens, persoonlijk ben ik 
niet zo dol op de woorden stamgroep of groep: voetbaltrai-
ners staan ook voor de groep; en ik kan heel goed met klas en 

leerling uit de voeten: een leerling is een kind dat leert, zoals 
een F-je een kind is dat voetbalt. Nee, maakten we ons maar 
wat drukker om dat vreselijke leerkracht waarmee we onszelf 
tot anonieme, sekseloze klassenmanagers laten degraderen. 
Maar dit terzijde.)
De Freinetbeweging was oorspronkelijk vooral een platte-
landsbeweging. Veel van haar leden werkten op driemans- of 
nog kleinere schooltjes. Zijn modelschoolplattegrond toont 
een eenklassige school, die dan door schoolarchitecten even-
tueel gebruikt kon worden als module bij het ontwerpen van 
grotere scholen. Anders gezegd, het jaarklassensysteem was 
in het geheel niet aan de orde.
Maar nu de andere kant. Bij hoeveel jenaplanscholen is de 
stamgroep wezenlijk meer dan een soms zelfs als lastig en hin-
derlijk ervaren combinatiejaarklas? 

Niet hoe, maar wat en waarom
Dat brengt me bij mìjn boodschap. Die is nogal somber, nee, 
realistisch: als we niets doen, gaan Jenaplan en Moderne 
School, de pedagogie van Petersen en de Freinetpedagogie 
apart of samen naar de barrebiesjes, eventueel met behoud 
van uitkering en label. De druk van samenleving, overheid, 
inspectie is groot. Steeds meer vernieuwingsscholen geven 
zich over aan methodes, toetsingsbatterijen, opbrengstgericht 
onderwijs waarbij de kinderen geen kennis en vaardigheden 
opdoen, maar toetsvaardig worden gemaakt.
Is er een uitweg? In elk geval niet door ons van het verleden 
af te keren. Dat is nu juist waar het aan schort, aan worteling, 
diepgang, bevlogenheid, passie, inspiratie. Dus, punt één, 
terug naar de bronnen. Zeker in opleiding en nascholing.
Vervolgens: verbetering van de lerarenopleiding. En als de ini-
tiële opleiding die niet wil of kan bieden, dan moet het maar 
door nascholing, waarbij het accent meer op het wát en het 
waarom dan op het hóe moet komen te liggen. Niet nog meer 
onderwijskunde maar meer algemene ontwikkeling om het 
maar eens ouderwets te zeggen. Meer kennis. Meer inzicht 
bijvoorbeeld in wát we kinderen laten lezen dan in hóe we 
ze léren lezen. Laten zien dat we zelf lezen en dat leuk en 
spannend vinden. Het besef dat aan een goede spellingdidac-
tiek iets vooraf gaat: zelf snappen hoe het spellingsysteem in 
elkaar zit, enzovoorts. Geletterde en gecijferde leraren, daar 
gaat het om.
Een paar jaar terug is hiermee een voorzichtig begin gemaakt. 
Zich baserend op deze uitgangspunten  ontwierpen Jenaplan-
vereniging en Freinetbeweging toen samen een opleiding tot 
taalcoördinator, de Taalgidscursus. Een ambitieuze aanpak. 
Er werd breed geadverteerd, maar de respons bleek onvol-
doende, treurig en treurigmakend. 
Maar er gebeurt meer. Hoe kunnen we én onze onderwijscon-
cepten handhaven en vernieuwend en kerndoelproof onder-
wijs bieden? Dat was de vraag die ons voor ogen stond bij 
het maken van Levend lezen dat’s de kunst en Dat’s andere 
taal. Daar zijn we, geloof ik, aardig in geslaagd. Ook volgens 
een eerste beoordeling van de inspectie. Maar sinds Deijs-
selbloem waait de wind uit een andere hoek, hebben we de 
tijdgeest tegen, lijkt ook Levend Leren verdacht en stelt de 
inspectie kritische vragen. We hebben overigens de stellige 
indruk dat het ons lukt die twijfels weg te nemen. En zo niet, 
dan wordt het tijd dat we onze politieke vertegenwoordigers 
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eens aanspreken, vooral de woordvoerders van  linkse partijen 
die, als braafste jongetjes van de klas, politiek correct anno 
2008, steeds weer hun intense geloof in de nieuwe dogma’s 
van het opbrengstgericht onderwijs moeten belijden, en om 
het hardst roepen dat het alleen om taal (lees: spelling) en 
rekenen (lees: cijferen) gaat.
Inmiddels is een met Dat’s andere taal vergelijkbaar pro-
ject voor levend rekenwiskundeonderwijs gestart, onder de 
titel Dat telt. We hopen in 2009 met een eerste publicatie 
te komen. En, waarde hogeschooldocenten en nascholers en 
anderen die zich geroepen voelen, jullie zijn als medewerkers 

en meedenkers, promotors en inspirators meer dan welkom!
Ik verwacht dan ook binnenkort aanmeldingen voor de reken-
werkgroep en andere suggesties om vanuit jenaplanvereniging 
en freinetbeweging gezamenlijk inhoud en vorm te geven aan 
levend leren, en zo te zorgen voor de inhoudelijke voeding van 
jenaplan- en freinetonderwijs, onder het motto:
‘Samen scholen’.

Rouke Broersma is publicist, nascholer en Freinetvertaler.

Voor reacties en informatie: rouke@planet.nl

Fotografie: Felix Meijer

NOtEN

1 enigszins bewerkte tekst van een inleiding,gehouden op de scholingsdag voor Jenaplan-opleiders, 9 oktober te echten, waarbij ook het boek 

Petersen & Freinet, Jenaplan & Moderne School werd gepresenteerd.

2 Zaterdag 16-2-2008.

3 Ik weet het, dit woord bestaat niet, maar ik waag het erop.

4 Qua opzet enigszins vergelijkbaar met Petersen’s Het kleine Jenaplan.

5 New education Fellowship.

6 Vandaar de verschijning van de Nederlandse vertaling dit voorjaar.

7 Ik denk dat deze zich in zijn graf zou omkeren bij de verregaande bemoeienissen van zijn hedendaagse volgeling en opvolger Rouvoet met 

gezinsopvoeding, door sommigen al smalend staatsopvoeding genoemd

8 Namelijk in het boekje: Dat geeft de burger moed, burgerschapsvorming, op weg naar een democratische school, Valthe 2007 (De Reeks 9). 

9 twee opmerkingen om misverstanden te voorkomen: 1. In het Petersen-Archief zijn logboeken opgedoken die sterk doen denken aan de 

levensboeken bij Freinet. De Petersen-studie zou zich dus wel eens wat meer op zijn praktisch-didactische kant mogen richten. 2. toekomstige 

publicatie van vertaalde Freinet-teksten zal duidelijk maken dat diens antropologisch-pedagogische kant vaak onderbelicht is gebleven.
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het lied van de vliegenvanger
De ontwikkeling van onze hersenen is het resultaat van een 
wisselwerking tussen onze genen en de omgeving waarin 
we leven. Hoe die interactie precies verloopt, is onbekend. 
Zoals eerder is aangegeven, hebben mensen een veilige en 
uitdagende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. 
Kinderen die bovendien veilig gehecht zijn aan betrouwbare, 
volwassen opvoeders gaan dan vaak uit zichzelf die omgeving 
verkennen. De Amerikaanse dichter Walt Whitman schreef 
daarover 150 jaar geleden een prachtig gedicht met als titel 
‘There was a child went forth’. Suus Freudenthal gebruikte het 
indertijd als een motto voor Pedomorfose. Kees ’t Hart ver-
taalde het nog niet zo lang geleden in het Nederlands. Een 
deel eruit gaat zo:

Aangelokt door het lied van de vliegenvanger en door vele 
andere ‘wonderen’ gaat het veilig gehechte kind op onder-
zoek uit. Het ervaart, ontdekt, onderzoekt, experimenteert en 
speelt. Het wil het wonder buiten hem tot iets van zichzelf 
maken, het proeven, voelen en kennen. Zo ontwikkelt het dus 
zijn hersenen goed: door ervarend leren in een veilige omge-
ving met uitdagende prikkels en volwassenen die betrouw-
baar zijn.  

‘sociaal-culturele’ hersenen
Uit het voorgaande blijkt dat er altijd medemensen nodig zijn 
voor de ontwikkeling van het brein. De bekende Duitse neuro-
bioloog Gerhard Hüther (2006) noemt onze hersenen daarom 
een sociale constructie. ‘Een kind leert zijn hersenen op een 
bepaalde manier gebruiken. Dat gebeurt als het nadrukke-
lijk uitgedaagd, bemoedigd of zelfs gedwongen wordt om 
bepaalde vaardigheden sterker te ontwikkelen dan andere, 
aan bepaalde dingen sterker aandacht te geven dan aan 
andere en bepaalde gevoelens eerder toe te laten dan andere. 
Het kind krijgt dus prikkels om zijn hersenen geleidelijk zo te 
gebruiken dat hij in de leefgemeenschap waarin hij opgroeit, 
op zijn plaats is.’ (p. 43).

HersenonDerzoeK  
en Jenaplan 4 Kees vreugdeNhil

In de voorgaande artikelen is besproken hoe onze hersenen werken 
en wat dat betekent voor opvoeding en onderwijs. Ook werd een 
verband gelegd met de verworvenheden van de reformpedagogiek 
in brede zin. Daaruit bleek dat in dergelijke scholen heel wat 
aanbevelingen uit hersenonderzoek al lang tot de dagelijkse 
praktijk behoren. 
Dit laatste artikel beschrijft het belang van levens- en 
leergemeenschappen voor een goede ontwikkeling van onze 
hersenen. 

Er was een kind dat ging op pad iedere dag,
En het eerste ding waar hij naar keek en dat hij uit verwondering 
of medelijden of liefde
    of angst in zich opnam, dat ding werd hij,
En dat ding werd dagelijks een deel van hem of voor een 
bepaald deel van de dag ... of
    voor vele jaren of vele aaneengeregen jaarcycli.
 
De vroege seringen werden deel van dit kind,
En gras, en witte en rode haagwindes, en witte en rode klaver, 
en het lied
    van de vliegenvanger,
En de in maart geboren lammeren, en de zachtroze worp van de 
zeug, en
    het veulen van de merrie, en het kalf van de koe, en het 
lawaaiige broedsel op het erf of in de  modder van de vijverrand 
    en de vissen die zich daar beneden zo vreemd en verstild 
verbergen ...
    en de prachtige en eigenaardige vloeistof ... en de 
waterplanten met hun sierlijke platte groeisels ...
    alles werd deel van hem.

 (Uit: Walt Whitman Leaves of Grass Grasbladen. Amsterdam: em. 
Querido’s Uitgeverij BV 2005)
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In dit citaat kun je in ieder geval lezen hoe belangrijk de impul-
sen uit de leefomgeving van de ontwikkeling voor het brein 
zijn. Deftig gezegd: de ontwikkeling van onze hersenen is 
sociaal-cultureel bepaald. In andere culturen ontwikkelt het 
brein zich ten dele anders. Hier ligt een belangrijke reden om 
kinderen niet over een kam te scheren. Het leidt ook tot de 
vraag hoe we moeten omgaan met kinderen die in een nogal 
ander cultureel klimaat worden opgevoed. In veel gevallen is 
dat klimaat anders dan dat van de blanke middenklasse van 
leraren in onze scholen. Alleen is nog deels onbekend hoe die 
verschillen er dan bijvoorbeeld bij onze leerlingen uitzien. 
De Rotterdamse socioloog Iliass El Hadioui (2008) doet onder-
zoek naar zulke cultuurverschillen bij Marokkaans-Nederlandse 
jongeren. Hij onderscheidt drie culturen waarin deze jongeren 
opgroeien: een Marokkaanse cultuur, een straatcultuur en 
een schoolcultuur. Ze vormen ieder hun eigen verbindingen 
en patronen in de hersenen, vanuit de twee eerstgenoemde 
culturen het sterkst. De drie culturen sporen meestal niet met 
elkaar. Dat geeft vaak conflicten. Oplossing ervan is moeilijk 
en complex. In ieder geval zijn opvoeders in school al op de 
goede weg, als ze proberen die verschillende patronen in het 
gedrag van deze kinderen te herkennen. In gesprekken onder 
vier ogen en nooit in de groep kan dan met het kind getracht 
worden te ontrafelen waar het gedrag vandaan komt. Pas dan 
kan duidelijk gemaakt worden wat in de schoolcultuur onge-
wenst is en hoe dat anders kan. 

het gelal van de dronkenlap
Het gedicht van Walt Whitman blijft niet hangen in de won-
dermooie natuur. In het stadje wonen ook mensen. Geluk-
kig zijn de ouders van dit kind heel betrouwbaar en bieden 
hem een veilige gehechtheid om te 
kunnen ontdekken en onderzoeken. 
Zonder zo’n hechting is wereldoriën-
tatie niet goed mogelijk, thuis niet 
en op school niet. Kinderen die zich 
onveilig voelen, horen het lied van 
de vliegenvanger niet. Hun aandacht 
gaat uit naar geborgenheid en erbij 
horen, hoe onbeholpen hun signalen 
daarvoor soms ook kunnen zijn. 
In het stadje maakt het kind tevens 
kennis met de randfiguren in de 
samenleving die voorbijkomen, zoals 
de lallende dronkenlap. De leefwe-
reld kent ook zijn schaduwkanten. 
Die wereld, zo stelt Whitman, is er 
een van schoonheid en lelijkheid, van 
bedrijvigheid en gelummel, van uitda-
ging en geraffineerde verleiding. Als 
een kind er maar lang genoeg ken-
nis mee maakt, wordt die wereld een 
deel van hemzelf, volgens Whitman. 
In de huidige neurowetenschap-
pen zeggen we dan dat deze vaak emotionele, diepgaande 
en langdurige ervaringen met de wereld zoals die is, in ons 
brein krachtige verbindingen tussen hersencellen en rigide 
patronen in ons geheugen construeren. In deel 2 van deze 
serie is gesproken over de kracht van het episodisch geheugen 

dat zich vormt als we met onze hele persoonlijkheid ervarin-
gen opdoen in de leefwereld. In school gaat het onder meer 
om het leren kennen van die vastgeklonken, autobiografische 
patronen. 
Die patronen zijn niet zonder meer goed. Een neuroweten-
schapper heeft eens gezegd, dat onze hersenen neutraal zijn. 
Als ze maar intensief geprikkeld worden door de buitenwe-
reld, vormen ze vanzelf verbindingen en patronen erin, juiste 
of onjuiste, moreel goede en minder goede. Wat goed of 
slecht is voor je ontwikkeling is namelijk een andere vraag. Om 
daar achter te komen, heb je als kind leiding en begeleiding 
nodig. In onze tijd weten we dat het zinloos is om kinderen 
buiten de bedenkelijke of boze kanten van de leefwereld te 
houden. Die wereld dringt zich daadwerkelijk en multimediaal 
voortdurend aan ons op. De Amsterdamse hoogleraar multi-
mediale communicatie, Patti Valkenburg, heeft er bij herhaling 
op gewezen dat het bijvoorbeeld ondoenlijk is kinderen te ver-
bieden pornosites te bezoeken op internet. Verbod en filters 
leiden tot stiekem gedrag. Dat ondermijnt de vertrouwensre-
latie. Zonder zo’n relatie is positieve leiding en begeleiding in 
de ontwikkeling van kinderen meestal weinig succesvol. De 
lallende dronkenlap is niet te vermijden. Praat met liefde over 
elke medemens en spreek met kinderen over achtergronden 
van gedrag als ze eraan toe zijn. 

hersenen en reflectie
In vorige afleveringen is aandacht besteed aan de mogelijk-
heid die we in school hebben om kinderen te laten naden-
ken over de patronen die zich in hun brein gevormd hebben. 
In traditioneel onderwijs noemt men dat het mobiliseren van 
voorkennis. Dat is een veel te beperkte insteek. De belang-

rijkste patronen voor ons leven zijn 
die van het episodisch geheugen. Die 
zijn gevormd door een samenspel 
van meer zintuigen en van emotie. 
Om die patronen bij kinderen bewust 
te maken, moeten we hen met veel-
zijdige leefsituaties confronteren die 
lijken op wat kinderen eerder erva-
ren hebben. Dan kun je reflecterend 
verder komen: Wat zag je toen? Hoe 
rook het? Welke kleur had het? Wat 
hoorde je? Wat voelde je erbij? Wat 
zou je weer willen meemaken? Wat 
beslist niet? Waarom? Laten we eens 
samen nadenken waarom we dit op 
een heel verschillende manier beleefd 
hebben. Hoe zou dat komen? 
Kinderen in de basisschool moeten 
nadrukkelijk geholpen worden bij 
dit reflecteren. Het deel van de her-
senen, de prefrontale cortex, waar 
deze processen plaatsvinden, rijpt 
pas echt vanaf het twaalfde levens-

jaar. Een uitdagende leeromgeving in de school is dan om kin-
deren al eerder op die rijping voor te bereiden. Dat doen we 
door met hen te reflecteren, waarbij wij de leiding hebben. 
Dan bestaat de kans dat eerder gevestigde patronen worden 
bijgesteld, aangevuld of verrijkt. 
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Natuurlijk hebben we daar in het hectische leven van elke 
schooldag nauwelijks de tijd voor, opgejaagd als we worden 
door leerlijnen, kerndoelen, toetsen, maatschappelijke druk en 
ouderlijke ambities. Het ‘hersenverhaal’ maakt echter duidelijk 
dat een jenaplanschool in dit geweld pal moet staan voor echte 
leerervaringen en diepgaande reflecties erop. Daartoe moeten 
we wel onze thema’s, projecten of welke wereldoriënterende 
activiteiten dan ook met zorg kiezen. Wat is essentieel voor de 
ontwikkeling van deze kinderen in deze tijd? Welke ervaringen 
mogen ze beslist niet missen? De antwoorden op deze vragen 
moeten komen uit een intensieve samenspraak met de andere 
opvoeders van een kind, veelal zijn ouders. Niet makkelijk, wel 
de kern van ons bestaansrecht. 

gemeenschappen
De jenaplanschool, een leef- en werkgemeenschap, 
zo heette een brochure van Suus Freudenthal enkele 
tientallen jaren geleden. Zo’n brochure zou in onze 
tijd eigenlijk opnieuw geschreven moeten worden. 
Wat kan zo’n gemeenschap tegenwoordig inhou-
den? De antwoorden op die vraag kunnen we ener-
zijds halen uit een rijk veld van actuele ervaringen 
met scholen als leefgemeenschappen. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan de Sudbury Valley School van 
Daniel Greenberg en de The Met Schools van Den-
nis Littky in de Verenigde Staten of de Lebenswelt-
schulen in Duitsland. 
Anderzijds kunnen we kijken naar ontwikkelingen 
die onder de noemer van community education 
plaatsvinden. Langzamerhand dringt het besef door 

dat het echt waar is: it takes a whole village to 
raise a child. Hoe kan een hele wijk of buurt, 
een dorp of stad tot een learning community, 
een leef- en leergemeenschap worden? In ver-
scheidene landen zien we experimenten om op 
die vraag antwoorden te krijgen. In ons land 
kunnen dat de brede scholen zijn. In Duitsland 
zie je het groeien in sommige Ganztagsschu-
len. In de Duitse deelstaat Thüringen zijn vier 
gemeentes zo breed mogelijk bezig om een 
dergelijke gemeenschap te ontwikkelen. Dat 
gebeurt onder meer door gebruik te maken 
van resultaten van eigentijds onderzoek uit de 
opvoedingswetenschappen, de ontwikkelings-
psychologie, de neurologie en de communica-
tiewetenschappen. Bepaalde nieuwe theorieën 
uit die domeinen blijken goed met elkaar te 
sporen. Mensen uit alle lagen van de bevolking 
en uit allerlei instanties en verenigingen raken 
erdoor geïnspireerd. 
Kortom, het tintelt van leven in onderwijs en 
samenleving, dwars tegen crisissferen en back-
to-basic bewegingen in. Blijf meedoen!

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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Zonder de inzet en betrokkenheid van ouders kunnen scho-
len niet optimaal functioneren. De meeste scholen waarderen 
dan ook de inbreng van ouders bij hun (onderwijs)activitei-
ten zoals excursies, schoolreisjes, vieringen, leesonderwijs etc. 
Veel scholen merken, dat participatie van ouders binnen de 
school niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ouders 
niet voldoende bekend zijn met het Nederlandse onderwijs. 
Scholen die het lastig vinden om ouders te bereiken, benoe-
men ouderparticipatie vaak tot een speerpunt in het school-
beleid. Zij organiseren dan zelf ook specifieke activiteiten over 
onderwijs en opvoeding voor ouders, juist om de drempel 
naar school zo laag mogelijk te houden. De hulp van ouders 
inroepen bij schoolactiviteiten en als school zelf ouders onder-
steunen over wat er op school gebeurt en welke rol ze hierbij 
kunnen spelen zijn twee kanten van ouderparticipatie waarop 
ik in dit artikel inga.
Voor dit artikel zijn gesprekken gevoerd met twee verschillende 
jenaplanscholen, namelijk de jenaplanschool Prins Maurits in 
Rijswijk, een overwegend ‘witte’ school, en de Grote Beer in 
Den Haag met kinderen uit veel verschillende culturen.

Jenaplan en ouders
Jenaplanscholen vinden het belangrijk om ouders in de school 
te ontvangen om hen te informeren over het pedagogische 

concept, de werkwijze in de groep en de omgang met en 
begeleiding van kinderen. Maar niet alleen het geven van 
informatie staat centraal. Ouders worden ook uitgenodigd om 
via bijvoorbeeld het inloopkwartier het begin van de school-
dag mee te maken en op deze wijze de sfeer van werken en 
omgang met elkaar in de groep te proeven. Zo wordt de eer-
ste ‘ontmoeting’ tussen ouder en groepsleider ook gemakke-
lijk gelegd.
De uitgangspunten van het jenaplanonderwijs zijn helder 
over de rol van ouders in de school: ouders zijn een wezenlijk 
onderdeel van de schoolgemeenschap. School, ouders/verzor-
gers en kind vormen samen de pijlers, waarop het kind zich 
tot een veelzijdig mens kan ontplooien. Deze visie is de basis 
om ouderparticipatie inhoud te geven.
In het themanummer van Mensenkinderen over  Ouders 
en school (mei 2008) was al te lezen dat er meerdere (vijf) 
‘modellen’ zijn om ouderparticipatie gestalte te geven. Daarbij 
werden informatiegerichte scholen aan de ene kant van het 
spectrum en innovatiegerichte scholen aan de andere kant 
geplaatst. Een rangschikking die volgens mij niet altijd recht 
doet aan de praktijk van alledag. De scheidslijn tussen de type 
oudergerichte scholen kan flinterdun of  niet altijd te trekken 
zijn, omdat scholen zich in verschillende modellen kunnen 
herkennen, afhankelijk van de situatie.

Arnold Teune, directeur van de Jenaplanschool Prins 
Maurits (PMS) in Rijswijk: ‘Het blijkt dat de PMS, mede 
door de ligging van de school al jaren een buurtschool 
is, terwijl daarnaast een groep ouders de school kiest 
vanwege de specifieke jenaplanuitgangspunten. Bij een 
intakegesprek geven we wel altijd aan wat onze visie 
is op ouderbetrokkenheid. We communiceren op dat 
moment al met ouders wat ze van ons kunnen ver-
wachten en wat we van hen verwachten. Onze ver-
wachtingen van de ouders komen over het algemeen 
aardig overeen met de steun die we van ouders in de 
praktijk krijgen.’
Corrie Meijer, ouderbetrokkenheidscoördinator op de 
Grote Beer in Den Haag: ‘Ook onze school is een buurt-
school. We hebben een grote diversiteit aan kinderen en 
ouders. Een grote groep ouders, autochtoon en alloch-
toon, is bekend met het Nederlandse onderwijs en doet 
actief mee. Er is ook een groep ouders, die ver afstaat 

ouDers in De scHool Wil vaN NuNeN

Benut de diversiteit aan kwaliteit

Ouders die meedenken en meedoen zijn gezien de 
pedagogische uitgangspunten van harte welkom in 
jenaplanscholen. Menige school vindt het echter toch 
steeds weer een klus om voldoende ouders te werven 
voor de diverse schoolactiviteiten. Hoe kun je ouders 
enthousiasmeren om naar school te komen, mee te doen 
en daarnaast ook een helpende hand te bieden? En hoe benut je de diversiteit aan kwaliteit onder ouders? 
Welke ondersteunende rol kunnen specifieke jenaplanuitgangspunten hierbij spelen? In dit artikel worden 
enkele tips gegeven om ouders actief bij de school te betrekken.
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van de dagelijkse praktijk op school. Ze voelen zich onzeker of 
beheersen in beperkte mate de Nederlandse taal, waardoor we 
in het begin weinig van ouderparticipatie kunnen verwachten. 
We moeten vooral zelf veel investeren om deze groep ouders 
bij school te betrekken.’

schoolbeleid
Beleid rond ouderparticipatie is een integraal onderdeel van 
het schoolbeleid en vraagt om expliciete bespreking van het 
thema in het schoolteam. Men zal met elkaar keuzes dienen te 
maken en accenten moeten leggen om 
ouderparticipatie een eigen plek in het beleid te geven. 
Cruciale vragen zijn hierbij: Hoe kan ouderparticipatie onze 
doelstellingen een kwaliteitsimpuls geven? Welke vorm van 
ouderparticipatie past het beste bij de uitgangspunten van de 
school en onze ouderpopulatie? En niet onbelangrijk: wat is in 
de praktijk haalbaar, zeker op de korte termijn! 
In deze discussie kan de beschrijving van de vijf modellen van 
ouderparticipatie een uitstekende basis zijn om met elkaar te 
bespreken of men het accent wil leggen op informatiever-
strekking naar ouders of juist de relatie met en participatie van 
ouders wil benadrukken. 
De eerste stap is dus: Wees je bewust dat ouderparticipatie 
de kwaliteit en resultaten van de school kunnen versterken en 
formuleer in het schoolplan welke rol ouders hierbij kunnen 
vervullen!

diversiteit als uitgangspunt 
De bijdrage van ouders aan datgene wat de school organi-
seert, verloopt op veel scholen via een ‘wensenlijstje’ van de 
school. Aan het begin van het schooljaar worden ouders schrif-
telijk en/of op een ouderavond geïnformeerd over de diverse 
onderdelen, waarbij ouderhulp is gewenst. Ouders kunnen 
dan intekenen en de school wacht af welke ouders zich mel-
den. Een vast groepje van ouders helpt de school vaak jaren-
lang bij verschillende gelegenheden. Ad hoc wordt daarnaast 
via de mail of via een intekenlijst naast het lokaal door het 
schooljaar heen nog een beroep op ouders gedaan. Een vorm  
die wel enige respons oplevert bij die ouders die al gemakke-
lijk de school binnen lopen. Ouders, die de Nederlandse taal 
niet volledig beheersen of het moeilijk vinden om de school 
binnen te stappen, bereik je op deze wijze totaal niet. 
Ik pleit voor een meer persoonlijke benadering van alle ouders 
om hen te prikkelen na te denken welke specifieke deskundig-
heid of ervaring ze zelf denken in te kunnen zetten op school. 
De deskundigheid en ervaring kunnen bijvoorbeeld betrek-
king hebben op werk, levenservaring of sociaal/culturele ach-
tergrond. 
De school kan op ouderavonden, in gesprekken met individu-
ele ouders en  in de schoolgids benadrukken, dat kinderen, 
team en ouders samen de school vormen en dat school de 
ouders hard nodig heeft om haar beleid succesvol uit te kun-
nen voeren. Maak daarbij de contouren duidelijk, waarbinnen 
ouders een rol kunnen spelen en nodig ouders actief uit om 
met ideeën voor de invulling te komen.
‘Het is waar, dat we daar bewuster bij stil kunnen staan dan 
we nu doen. Soms spreken we een ouder wel aan op zijn of 
haar specifieke deskundigheid, maar niet structureel. In de 
voorbereiding naar de bouw van onze nieuwe school hebben 

we wel actief ouders geworven voor bijvoorbeeld de commis-
sie Bouw en Inrichting en andere werkzaamheden. De inbreng 
van ouders vonden we heel belangrijk, omdat zij met hun 
expertise ook invloed hebben gehad in de opzet en inrichting 
van de nieuwe school’, aldus Arnold Teune (PMS).

Met ouders die niet vertrouwd zijn met het Nederlandse 
onderwijs zul je allereerst de tijd moeten nemen om kennis 
met elkaar te maken, basisinformatie over de school te ver-
strekken en een band op te bouwen. Persoonlijk contact 
en het liefst met enkele vaste personen binnen de school is 
belangrijk om ouderparticipatie in een volgende fase te kun-
nen starten. Ouders die al actief zijn op school kunnen een 
mentor zijn voor ouders die nog niet op school komen. De 
al actieve ouders kunnen andere ouders begeleiden, hen de 
weg wijzen binnen de school. Ouders zien elkaar regelmatig 
op het schoolplein en kunnen gemakkelijk contact met elkaar 
maken.
Corrie Meijer (Grote Beer) beschrijft hoe zij dat doen:’Wij pro-
beren ouders met allerlei activiteiten te benaderen. Informa-
tie op papier werkt voor een aantal van onze ouders niet. Ze 
kunnen het niet lezen. We hebben een jaar lang Nederlandse 
taalles op school gegeven; dat was een groot succes. Daar-
naast komt een groep ouders wekelijks op school bij elkaar. 
Met hen neem ik de regels op school door of wat er die week 
aan informatie is verspreid. Ik loop met ze door de school om 
hen zo vertrouwd te maken met de omgeving, waar hun kind 
iedere dag is. Je ziet dat deze ouders steeds meer vertrouwen 
in onze school krijgen. Ze nemen weer andere ouders mee 
naar de bijeenkomsten en ze helpen na een tijdje mee op onze 
school. Op het zomerfeest hadden we een opkomst van 99% 
van de ouders. Daarnaast hebben deze bijeenkomsten ook 
een sociale functie voor de ouders. We hebben bijvoorbeeld 
ook gezamenlijk het Offerfeest en Kerstmis gevierd.’
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Waardering
Vertrouwen en waardering zijn twee begrippen die cruciaal 
zijn in de verdieping van de school-oudercontacten. 
De school krijgt het vertrouwen van de ouders, wanneer het 
kind op school wordt ingeschreven. Men vertrouwt erop, dat 
de school een veilige en kwalitatief goede leer-, werk- en leef-
omgeving kan bieden. De school vertrouwt de ouders, dat zij 
instemmen met de schoolvisie en de schoolregels. Maar dit 
vertrouwen tussen school en ouders moet door de jaren heen 
steeds opnieuw worden verdiend. Door ouders als partner 
in het onderwijs- en vormingsproces van kinderen te betrek-
ken kan het vertrouwen in elkaar worden versterkt. Men leert 
elkaar beter kennen en weet hoe en wanneer men een beroep 
op elkaar kan doen.
Waardering voor elkaar is 
even belangrijk. Positieve 
feedback van ouders is 
voor het schoolteam een 
bevestiging dat hun kwa-
liteiten en inspanningen 
worden gezien en gewaar-
deerd. Tevreden ouders zijn 
bovendien gemakkelijker te 
benaderen voor activiteiten 
in en rondom de school. 
Andersom is waardering 
van de school voor de inzet 
van ouders bij schoolactivi-
teiten cruciaal om hen als 
partner in de samenwerking te motiveren.
Het is belangrijk dat vertrouwen in elkaar en waardering 
ook worden uitgesproken. Nog regelmatig komt het voor 
dat ouders en school alleen in problematische situaties een 
gesprek met elkaar voeren. 
Vertrouwen in en waardering voor elkaar kunnen aanbod 
komen op formele bijeenkomsten (zoals ouderavond, MR-
vergadering ) maar ook zeker tijdens informele momenten. 
Ik ken scholen die twee keer per jaar een borrel voor ouders 
organiseren om de band met ouders te versterken en tevens 
feedback te krijgen op het beleid en nieuwe input van ouders 
te ontvangen.

Een Jenaplanschool is zeer geschikt om de diversiteit aan 
kwaliteit onder ouders te benutten. Juist omdat thematisch 
onderwijs en ontdekkend leren centraal staan, zijn er ruime 
mogelijkheden om ouders actief te betrekken via het geven 
van bijvoorbeeld gastlessen of workshops.  Denk hierbij ook 
aan excursies of  leer- en werkbezoeken buiten de school die 
mede door ouders op basis van hun contacten, kunnen wor-
den georganiseerd. 
De lessen Levensbeschouwing zijn bij uitstek geschikt om 
ouders erbij te betrekken. Hoe bijvoorbeeld moslims in Neder-
land wonen, leven en werken, wordt het beste duidelijk door 
verhalen uit de praktijk van alledag. Ouders met een islamiti-
sche achtergrond kunnen het thema op deze wijze dichter bij 
de kinderen brengen. Tevens kan de school de beeldvorming 
over een groep mensen in onze samenleving nuanceren: we 
kunnen prima naast elkaar leven in Nederland en we delen 
naast verschillen ook gemeenschappelijke waarden!

Op deze wijze integreer je ervaringen uit de omgeving van de 
kinderen (hun eigen ouders!) in het onderwijs. Iedere ouder 
heeft een persoonlijk verhaal dat waardevol kan zijn voor het 
onderwijs en de vorming van kinderen. 
De school geeft zo bovendien inhoud aan de doelstelling dat 
het kunnen omgaan met verschillen, ook tussen ouders, rele-
vant is voor de vorming van kinderen. Ouders komen door 
deze benadering van ouderparticipatie dichter bij de school te 
staan en dit zal weer een positief effect hebben op het invul-
len van het ‘wensenlijstje’ van de school.
Arnold Teune (PMS) vult aan: ‘Ik weet zeker dat er latent 
belangstelling is in mijn team om structureel ouderbeleid te 
formuleren. We zullen in de toekomst zeker deze kant opgaan. 

Het gaat erom een juist 
moment te vinden om de 
gedachten hierover in een 
schoolplan te formuleren 
en ons eraan te commit-
teren. We zien in ieder 
geval bij onze ouders dat 
er bereidheid is om actief 
mee te doen op school. 
Ook ouders die een drukke 
baan buitenshuis hebben, 
willen graag hun steentje 
bijdragen. Het gaat er nu 
om hoe we dit in een wat 
groter kader plaatsen.’
Op de Grote Beer in Den 

Haag ervaart men dat een forse investering van de school zelf 
in de contacten met een groep ouders een voorwaarde is voor 
succesvolle ouderparticipatie.
De laatste jaren heeft het ouderbeleid volgens Corrie Meijer 
(Grote Beer) heel veel positieve resultaten opgeleverd: ‘Het 
was wel een omslag voor teamleden om anders naar ouders 
te kijken. Je moet hierbij bedenken dat de thuiscultuur van de 
ouders totaal anders is dan die van het team. Door betere con-
tacten tussen de groepsleider en ouders zie ik vooroordelen ten 
opzichte van elkaar verdwijnen. Teamleden komen soms op de 
wekelijkse ouderbijeenkomsten aanvullende informatie geven 
of vragen van ouders beantwoorden. Een aantal ouders zal 
minder snel op de groepsleider afstappen, omdat ze zich onze-
ker voelen. In een veilige omgeving stellen ze die vragen wel.
Het valt nu ook andere scholen op dat we goede resultaten 
boeken in ouderparticipatie. Ik benadruk altijd dat je als team 
er open voor moet staan om op een andere wijze met ouders 
te communiceren en het bovendien een proces van jaren is. 
Een groep ouders en teamleden van onze school heeft tijdens 
de Kinderboekenweek tijdens een activiteit in Den Haag uit-
leg gegeven over onze ‘verteltassen’. Met achttien moeders 
van onze ouder-educatiegroep en hun kinderen ben ik daar 
naartoe geweest. We vielen gewoon op tussen alle andere 
‘witte’ ouders.  Dan kan ik heel trots zijn op wat we al hebben 
bereikt.’

Wil van Nunen heeft een eigen adviesbureau en is auteur 

van diverse artikelen over ouderbetrokkenheid.

Voor meer informatie: www.themetis.com of 06-13097478.

Fotografie: jenaplanschool De Zonnewijzer, Vleuten
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In het jenaplanonderwijs wordt gewerkt met stamgroepen. Zij zijn deel van de leef-

werkgemeenschap school. 

Hoe maak je van de groep een goede stamgroep? 

Hoe pak je instructies aan in een stamgroep? Hoe bouw je een echt ritmisch weekplan op?  

Allemaal vragen, die bij een ondersteuningstraject van de jenaplanspecialist aan de orde  

kunnen komen.

Ben je met de school met andere thema’s bezig of wil je een nascholingstraject leidend 

tot het jenaplandiploma?

Neem contact op met:

Jaap Meijer; jenaplanspecialist (0575-570259 of 06-23777883)

Email: jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl

www. jenaplanspecialist.nl

 

 
                                   

 

 

 

 

 

Welke jenaplanschool zou u willen zijn? 

Werken met methodes of leerlijnen, 2 of 3-

jarige stamgroepen, CITO eindtoets of toch 

liever een andere? 

 

Onze begeleiders verzorgen maatwerktrajecten, 

trainingen en bijeenkomsten. 

Bijvoorbeeld over: 

• Studiedag: Wat voor jenaplanschool willen we 

zijn? 

• Wereldoriëntatie 

• Klassenmanagement 

• Observeren en registreren 

• Kwaliteitscriteria en jenaplanonderwijs 

• Effectief werken met leerlijnen 

• Effectief werken met methodes 

 

Meer informatie? 

Website: www.cedgroep.nl  of neem contact op met  

een van onze jenaplanbegeleiders:                                                                                 

Mischa Put       m.put@cedgroep.nl     06-12646605 

Marjon Clarijs  m.clarijs@cedgroep.nl  06-12431784   

Vanaf 15-06-2009 

Kiska Frenken  k.frenken@cedgroep.nl 06-12670179 

 

 

Is de maand maart al voorbij?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziet u het blad nu pas? 
 

Neem een abonnement voor € 35,00 per jaar 
 

Geef u op bij het Jenaplanbureau 

Postbus 4089, 7200 BB Zutphen 

of via info@jenaplan.nl 
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Jenaplan en alles-in-1
De start van een geschiedenisproject 
dat volgens de methode Alles-in-1 
verloopt. 
In het jenaplanonderwijs en ook bij 
Alles-in-1 vindt leren grotendeels op 
een natuurlijke manier impliciet, vanuit 
pedagogische situaties, plaats. Wereld-
oriëntatie is het hart van het onderwijs 
en daaraan is alles opgehangen. Van 
daaruit leren kinderen wat ze moeten leren. Tijdens de wereld-
oriënterende activiteiten in Alles-in-1 leren kinderen samen te 
leven en te werken op verschillende manieren:
•	 interactieve	onderzoeksactiviteiten;	(dagelijks,	in	tafelgroe-

pen)
•	 films;	(wekelijks,	met	de	hele	stamgroep)
•	 cd-roms	 en	 bruikbare	 sites;	 (dagelijks,	 in	 twee-	 of	 drie-

tallen)
•	 info-teksten,	 verhalen,	 liederen	en	gedichten;	 (dagelijks	 in	

de kring)
•	 verwerking	 op	 zes	 niveaus,	 zelfstandig	 in	 tweetallen	 of	

kleine groepjes; (dagelijks)
•	 eigen	werkstukken,	met	behulp	van	een	rolverdeling;	(dage-

lijks, in tafelgroepen)
•	 alle	 expressievormen,	 die	 in	 gepaste	 combinaties	 bijdrage	

leveren aan vieringen, zoals weeksluitingen; (dagelijks 
expressie, met de hele stamgroep).

Binnen deze setting worden met de Alles-in-1-werkmiddelen 
alle kerndoelen voor groep 5 tot en met 8 aangeboden en zijn 
er geen methodes en leermiddelen nodig voor taal, (begrij-
pend) lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der 
natuur, techniek, wereldoriëntatie en ook niet voor de expres-
sievakken. Alleen rekenen en bewegingsonderwijs vallen 
erbuiten. Er wordt van uitgegaan dat er jaarlijks één aardrijks-
kunde-, één geschiedenis-, één techniek-, één cultuur- en één 
natuurproject worden gegeven. Vijf projecten per schooljaar. 
In de groepen vijf tot en met acht gaat het om de volgende 
twintig projecten (zie tabel). De projecten kunnen in wille-
keurige volgorde gebruikt worden. 
Tussen de projecten kan Alles-Apart gebruikt worden. Hierin 
komen onder andere de regels voor spelling, grammatica en 
Engels bondig aan bod. Daarin wordt vooral expliciet en syste-
matisch geleerd; het zijn inscholingscursussen tussen de pro-
jecten. 
Tijdens de projecten wordt hoofdzakelijk impliciet en context-
gebonden gewerkt. Voor zover mogelijk wordt steeds impli-
ciet geleerd in pedagogische situaties; voor zover nodig wordt 
expliciet geleerd via inscholingscursussen.
De onderwijskundige opzet en organisatie van Alles-in-1 komt 
overeen met de manier, waarop een Jenaplanschool het onder-
wijs kan vormgeven. Dat is niet toevallig zo, want Alles-in-1 is 
onder andere ontwikkeld door ervaren stamgroepsleiders die 
zelf gemerkt hebben dat ze op school onvoldoende tijd heb-
ben om professionele werkmiddelen te ontwikkelen. Door 

WerelDoriëntatie 
met alles-in-1  evelieN Buis eN Wim vaN gelder

Het is maandagochtend, alle kinderen zitten in de aula en er hangt een verwachtingsvol sfeertje. 
Wat zou er gaan gebeuren? 
Er staat een prachtig decor, het lijkt wel een 
sprookje. Er klinkt geroezemoes in de aula:  
‘Het wordt een geschiedenisproject, bah! Ik haat 
geschiedenis.’ ‘Juffrouw Wieneke doet ook mee, 
ik zag haar al rondlopen.’ Dan klinkt er muziek,  
de lampen gaan aan en de verteller begint aan  
een Griekse mythe ‘De twistappel’. 
Een achttal collega’s speelt het verhaal uit en 
voegen af en toe wat tekst toe. De kinderen zijn 
geboeid en kijken aandachtig. Na afloop klinkt 
er een groot applaus en de kinderen verlaten 
napratend de aula. Ze zijn enthousiast en 
geprikkeld, wat zou er de komende weken gaan 
gebeuren? 

Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Cultuur Natuur
Nederland Prehistorie/Romeinen Bouwen Voeding Dieren
Europa Middeleeuwen Vervoer Kleding Planten
Afrika en Azië Gouden Eeuw Energie Kunst Mensen
Amerika en Australië Moderne geschiedenis Communicatie Geloof Milieu, kringloop



M E N S E N K I N D E R E N  116  maart 200926

in een jenaplanschool Alles-in-1 te gebruiken beschikken de 
groepen vijf tot en met acht over professionele werkmiddelen 
en hoeft het team niet meer alle wielen zelf te bedenken en te 
ontwikkelen. Peter Petersen gaf in Jena in de twintiger jaren 
al aan dat een goede (Jenaplan-) school niet zonder profes-
sioneel ontwikkelde werkmiddelen kan. 

De onderbouw van de basisschool heeft een langere traditie 
en meer mogelijkheden om thematisch onderwijs vorm te 
geven. Dat kan de onderbouw blijven doen. Ze kunnen daar-
bij, zoals De Buizerd doet, aansluiten bij (een deel van) de 
bovenbouwthema’s. Zo kunnen teamleden zich beter richten 
op de uitvoering van het onderwijs, op een manier die aansluit 
bij de mogelijkheden en de kwaliteiten van de kinderen en de 
beschikbare volwassenen. Ideaal en werkelijkheid worden zo 
dichter bij elkaar gebracht!

Door de grote variatie aan aangeboden werkmiddelen is het 
mogelijk de verschillende kinderen en hun intelligenties activi-
teiten te bieden die hen aanspreken. Iedere school en groeps-
leider kan daarbij eigen keuzes maken en prioriteiten stellen.
De heterogene samenstelling van twee of drie leerjaren bin-
nen één stamgroep vormt geen probleem. Integendeel: de 
voordelen van een stamgroep worden door het gebruik van 
Alles-in-1 optimaal benut. Terwijl de stamgroep bezig is met 
één thema, zijn er activiteiten uitgewerkt op zes niveaus. De 
zwaklerende kinderen uit de lagere leerjaren en de hoogbe-
gaafde kinderen in de hoogste leerjaren en alle kinderen daar-
tussen in, krijgen zo wat ze nodig hebben. 
Sommige jenaplanners vinden Alles-in-1 te strak georgani-
seerd. De methode gaat er echter van uit dat groepsleiders 
de regisseurs van het onderwijs zijn en de (Alles-in-1-)werk-
middelen gebruiken, zoals ze dat zelf willen. Het team van de 
Buizerd laat dit in het volgende deel zien.

aan het bouwen
Na lang gezocht te hebben naar een geschikte manier van 
werken voor het wereldoriënterend onderwijs, kwamen wij 
uit bij Alles-in-1. We gebruikten het project Bouwen om eens 
te proberen hoe het zou zijn om thematisch te werken. Een 
grote overgang, want dit deden wij niet. Vooraf hadden de 
teamleden een studiedag over ‘de fiets van Jansen’. Het was 

de bedoeling dat elk project doorlopen zou worden aan de 
hand van de leervragen van de kinderen:
•	 stap	1	het	prikkelen	van	de	kinderen	
•	 stap	2	de	leervragen	formuleren	
•	 stap	3	wat	gaan	we	doen?
 
Het eerste project Bouwen was een pilot in januari/februari 
2007. De opening werd verzorgd door groepsleiders met een 
powerpointpresentatie van bijzondere gebouwen van over de 
hele wereld. Het geheel werd gepresenteerd door Bob de Bou-
wer en zijn vriendinnetje Wendy. Tijdens het werken werden 
het team en de kinderen steeds enthousiaster, maar liepen we 
ook tegen een aantal knelpunten aan, zoals de grote hoeveel-
heid aangeboden activiteiten. En daarmee waren we meteen 
bij de kern van ons probleem: het team wilde graag alles doen 
en het dan ook nog zelf in de hand houden. Maar we zou-
den nu juist anders gaan werken: de vragen van de kinderen 
stonden centraal en er waren veel te veel activiteiten, waar-
uit een keuze moest worden gemaakt. Daarnaast moest ook 
een balans gevonden worden tussen vraaggestuurd (wanneer 
ga ik uit van de vragen van de kinderen) en aanbodgestuurd 
onderwijs (wanneer bied ik informatie en activiteiten aan van-
uit Alles-in-1?). 

Het eerste project werd als positief ervaren. Groepen waren 
zeer divers aan het werk geweest, terwijl de doe-opdrachten 
door midden- en bovenbouwers samen uitgevoerd werden. 
Vieringen waren met een onder-, midden- en een boven-
bouwgroep tegelijk. Ook het kijken van de filmfragmenten 
deden we bouwoverstijgend. 
Wat tegenviel was de hoeveelheid activiteiten en gebonden-
heid aan vaste momenten in de week. Er was weinig tijd om 
rustig met je groep aan de leervragen te werken. We hadden 
de week te vol gepland met filmfragmenten, doe-opdrach-
ten, keuzecursus, computeropdrachten en het werkstuk. We 
moesten dus echt keuzes maken. 

Door deze projecten te gebruiken bespaar je voor berei-
dingstijd. Je gaat ook meer de diepte in door vijf weken lang 
een thema vanuit meerdere invalshoeken uit te werken. De 
grotere betrokkenheid van de kinderen is opvallend, mede 
door het mooie, nieuwe en zeer complete materiaal. Er is 
veel aandacht voor creativiteit, drama en muziek.
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definitieve invoering
In het schooljaar 2007-2008 zijn we begonnen met het defi-
nitief invoeren van de projecten. We hebben een driejarige 
cyclus gemaakt en doen vijf projecten per jaar:

In principe doen we alle projecten met de hele school, alleen 
in de Sinterklaas- en Kersttijd doet de onderbouw één pro-
ject niet mee. Tussen de projecten door werd er steeds geëva-

lueerd en gekeken hoe het beter kon. Gaandeweg kwam 
er meer rust en begonnen de collega’s te wennen aan deze 
manier van werken. Er kwam een routine in: op maandag een 
film bekijken en bespreken, Engels geven vanuit het project, 
de computeropdrachten konden in tweetallen en de media-
fragmenten konden inmiddels ook op de smartborden. Ook 
de excursies werden steeds meer een onderdeel van de pro-
jecten. Zo gingen we tijdens het project Middeleeuwen naar 
het kasteel in Hernen en tijdens het project Energie naar ver-
schillende bedrijven. 
Het blijft een uitdaging om er steeds weer een prikkelend 
geheel van te maken en de leervragen van de kinderen cen-
traal te laten zijn. We hebben er zin in, zelfs het kind dat 
geschiedenis haatte!

 

Evelien Buis is groepsleider van  

jenaplanschool De Buizerd te Wijchen

Wim van Gelder is auteur van de methode Alles-in-1

Illustratie: Janneke Kaagman

Voor meer informatie:

Jenaplanschool De Buizerd, 024-6413337,  info@bsbuizerd.nl

www.alles-in-1.org,  0224-214745, info@alles-in-1.org.
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NieuW redaCTielid
Na het afscheid van Peter te Riele is  
Mariken Goris tot de redactie toegetreden. 
Mariken is adjunct directeur van jenaplan-
school Donatushof in Bemmel. We zijn blij 
met deze versterking en wensen haar veel 
plezier met het redactiewerk.

FoTo’s 
In dit nummer treft u veel foto’s aan van 
jenaplanschool Antonius Abt, vooral de 
maatjesfoto’s. De redactie is op zoek naar 
scholen die hun foto’s ter beschikking 
willen stellen aan Mensenkinderen of 
toestemming geven om foto’s te komen 
maken. Mocht u een mooi thema voor 
uw foto’s hebben, dan horen we het 
graag. Welke school wil zich met behulp 
van foto’s presenteren in Mensenkinde-
ren? Laat het ons weten via mensenkin-
deren@hetnet.nl of bel met Felix Meijer, 
035 6280242 of 06 44236283 

JeNaplaN iN JapaN
In januari verscheen de Japanse ‘News-
week’; een opinieblad met een oplage 
van twaalf miljoen exemplaren. Op de 
cover staat een foto van Natascha en 

Renée, twee zusjes die op de Dr. Schaep-
manschool in Barendrecht zitten. De tekst 
daarbij luidt: ‘Waarom Nederlandse kin-
deren de gelukkigste in de wereld zijn. Ze 
gaan graag naar school en hebben een 
goede relatie met hun ouders’.
Het acht pagina’s tellende artikel in het 
blad wordt begonnen met een impressie 
van de Dr. Schaepmanschool. (de tekst is 
voor ons naar het Engels vertaald)
‘What I hear is only the soft sound of ope-
ning page and writing letters on papers. 
It is unexpectedly quiet for the classroom 
of young ages of a primary school. About 
25 children of 6-8 years old are devided 
in two groups of five children, and eve-
ryone in a group is working on his/her 
desk. There is no one who are chatting 
with someone else or wandering in the 
classroom.
Dr. Schaepmanschool is in Barendrecht, a 
city located 40 minutes ride away from 
The Hague. What one notices entering 
in the classroom is not only the stillness. 
One can also notices that every one of 
the children is busy with his own task. 
One boy is studying with an opened book 
with illustrations of arithmetic’s. Another 

girl who is sitting 
opposite of his 
is learning ‘mul-
tiplying’ using a 
wooden board. 
In another group 
a child is reading 
a book that seems to have hundreds 
pages. He even does not look at me while 
I come to look what he is doing.
There is not such scene in this school 
where all the children read the same pas-
sages of a textbook loudly together, or 
think to solve one question all together. 
No wonder, every child has an own time-
schedule of learning, except subjects like 
Physical Exercise.
During class hour a teacher moves around 
on a chair with wheels on its feet in the 
classroom to observe and to advice each 
child.
‘The children are not to adjust a school 
system, but are learning on their own 
rhythm in their own ways’ said Rien van 
der Heuvel, director of this school. ‘Each 
one of the children is respected as a uni-
que person. This is one of the reasons 
why Dutch children are happy.’

 aan 't Hart
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Kinderopvang in de kijker
Wie ‘Jenaplan’ zegt, denkt direct aan basisscholen met die 
naam. Die bepalen sterk het beeld van het Jenaplan. De 
jenaplanpedagogiek reikt qua pretentie echter verder dan de 
school en zeker dan het basisonderwijs. Peter Petersen begon 
zijn onderwijsexperiment met kinderen van zes tot twaalf 
jaar. Later kwamen daar ook de kleuters bij en de eerste fase 
van het voortgezet onderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog 
ontwierp Petersen een totaalvisie op opvoedend onderwijs 
aan kinderen en jongeren van vier tot 
achttien, inclusief het speciaal en het 
beroepsonderwijs. Het primaire opvoe-
dingsmilieu, in gezinnen en gezinsver-
vangende instellingen hoort ook tot het 
aandachtsgebied van de jenaplanpeda-
gogiek, plus de wijze waarop de gro-
tere samenleving omgaat met kinderen. 
Het verschijnsel ‘kinderopvang’ hoort 
daarom ook tot het aandachtsgebied. 
In het recente verleden zijn kritische 
noten gekraakt over de kinderopvang. 
Vooral bij jonge kinderen zou kinderop-
vang slecht zijn voor hun ontwikkeling, 
die konden beter thuis zijn. Bij nader 
inzien bleek dat het vooral om de kwali-
teit van de kinderopvang ging. Negatieve 
effecten komen voort uit slechte kwali-
teit (Riksen-Walraven, 2000). Kinderopvang is overigens in het 
beleid van de landelijke overheid sterk verbonden met werkge-
legenheidspolitiek: zoveel mogelijk volwassenen aan het werk. 
Die economische motivering kan jenaplanners wat argwanend 
maken: waar gaat het hier om: om het belang van kinderen of 
van ‘de economie’? Deze gezonde argwaan mag echter niet 
blind maken voor het feit dat kinderopvang bestaat en dat het 
geraden is die pedagogisch zo goed mogelijk vorm te geven. 
Een goede verzorging van de kinderen en het stimuleren van 
hun ontwikkeling staan daarbij centraal. Instellingen maken 
met het oog daarop pedagogische beleidsplannen. ‘Leidsters’ 
werden ‘pedagogische medewerkers’ en kregen een betere 
opleiding. Grotere instellingen kregen pedagogische stafme-
dewerkers. Het ‘Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang’ 
nam het initiatief voor het ontwikkelen van een landelijk docu-

ment, dat een kader moet zijn voor het professionele gesprek 
over de kwaliteit in de kinderopvang. Het initiatief voor kwali-
teitsverbetering kwam dus uit de sector zelf.

de allerjongsten
Een dergelijk kader werd om te beginnen ontwikkeld voor de 
kinderen van nul tot vier jaar in kinderdagverblijven, ook ‘kin-
dercentra’ genoemd. Het is grotendeels ook bruikbaar voor 
peuterspeelzalen. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onder-

zoek en gebundelde praktijkervaringen. 
In gezinnen leren kinderen, als het goed 
is, op een informele, niet geplande wijze 
veel voor hun ontwikkeling belangrijke 
dingen. In kindercentra zijn er andere 
verhoudingen dan in het gezin en moet 
meer gericht gewerkt worden aan het 
ontstaan van een emotionele band met 
de kinderen. De pedagogische mede-
werkers werken bovendien in een for-
mele setting en met grotere groepen 
kinderen. Dat betekent dat er planma-
tiger gewerkt moet worden dan in het 
gezin. Het Pedagogisch Kader (PK) is 
daarvoor een middel, niet in het minst 
om het handelen van de volwassenen 
op elkaar af te stemmen. Anders wordt 
het een chaos voor de kinderen. 

In het PK komen de volgende vragen aan de orde:
- Wat hebben kinderen van nul tot vier jaar nodig? Daarbij 

gaat het om veiligheid en welbevinden, maar ook over ont-
wikkeling en leren en samenwerking met ouders.

- Wat willen we bereiken? Hier gaat het om pedagogische 
doelen en competenties van kinderen

- Wat moeten we daarvoor doen? Hier komen aan de orde de 
samenwerking van pedagogische medewerkers, het com-
municeren met kinderen, hoe je spelen en leren van kinde-
ren kunt steunen en stimuleren, de indeling en inrichting 
van ruimtes binnen en buiten, dagritme en samenstelling 
van groepen en tenslotte observeren en planning.

Deze vragen komen op twee niveaus aan de orde. Allereerst 
op het niveau van uitgangspunten, doelen en algemene aan-

ontWiKKeling van  
kinderen van onderop Kees BoTh

een pedagogisch kader voor de allerjongsten

Jenaplanscholen hebben vaak goede contacten met de kinderopvang 
van kinderen van nul tot vier jaar. In die sector zijn ontwikkelingen 
gaande die dergelijke contacten nog interessanter maken. We doelen 
op het gloednieuwe ‘Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar’ 
(verder afgekort tot PK), dat als boek gepubliceerd is. Dit kader wordt 
voorgesteld en mogelijke aanknopingspunten voor de scholen worden 
kort besproken.



M E N S E N K I N D E R E N  116  maart 2009 29

wijzingen voor de vormgeving van ruimte, tijd en groepering 
en observeren en planning van het werken met kinderen, 
kortweg ‘theorie’. Maar binnen die theoretische hoofdstuk-
ken worden steeds doorkijkjes geboden naar de praktijk: in 
kadertjes met praktijkvoorbeelden, tips voor observatie, de vele 
foto’s. Het tweede niveau, ‘praktijk’ genoemd, omvat hoofd-
stukken over ‘verzorgleergebieden’ en ‘speelleergebieden.’  
De ‘verzorgleergebieden’ zijn wennen – begroeten – afscheid 
nemen, eten en drinken, verschonen – zindelijk worden – sla-
pen, overgangsmomenten en dagritme. De ‘speelleergebieden’ 
zijn bewegen en zintuiglijk ervaren, samen spelen en samenle-
ven, taal en communicatie, natuur en fysieke omgeving, orde-
nen – meten – rekenen, geluid en muziek – dans en beweging, 
beeldende expressie. In de praktijkhoofdstukken wordt steeds 
teruggegrepen op de theorie: ‘waar gaat het om?’ ‘welke prin-
cipes van werken zijn hier aan de orde?’ Deze leergebieden 
beschrijven niet wat beslist allemaal moet, 
maar wat kan. Elk kindercentrum zal hier 
eigen accenten kunnen leggen.
Uit beide delen van het PK halen we enkele 
zaken naar voren, in het bijzonder punten 
die voor jenaplanners interessant zijn.

pedagogische principes en vormen 
van leren
Basaal zijn acht pedagogische principes, 
waarvan we er enkele noemen:
•	 Samenwerking	met	de	ouders.
•	 Kinderen	leren	spelend	en	actief	in	rela-

tie met hun omgeving
•	 Holistische	 benadering:	 een	 evenwich-

tige opvoeding, gericht op alle aspecten 
van de ontwikkeling.

•	 Autonomie	 en	 verbondenheid:	 respect	
voor de eigenheid van elk kind en leren meedoen in de 
groep, kan bijdragen aan het geheel.

Het PK bouwt voort op een lange pedagogische traditie: van 
Pestalozzi, Froebel en anderen tot en met Malaguzzi, inspira-
tor van de Reggio Emilia-pedagogiek. 
Kenmerkend voor het leren van jonge kinderen zijn actief leren 
en totale betrokkenheid bij wat ze doen; hun leren is spelen 
en omgekeerd; zij imiteren vaak en pikken zo veel op; herha-
lingen (vaak en met kleine variaties herhalen tot iets beheerst 
wordt) en rituelen zijn belangrijk; ze leren in eigen tempo en 
op eigen wijze, met fasen van snelle ontwikkeling (sprongen) 
en fasen van stabilisering; ze leren door meehelpen en mee-
doen; ze geven woorden aan ervaringen; ervaringen worden 
op veelvormige wijzen geuit en vormgegeven.

Deze vormen van leren worden voorts geconcretiseerd voor 
baby’s (0-18 maanden), dreumesen (18-30 maanden) en peu-
ters (tot vier jaar). De eerste zin bij baby’s luidt: ‘Een baby is 
competent en krachtig, maar ook sterk afhankelijk van vol-
wassenen’.
Wat het omgaan met verschillen betreft wordt opgemerkt: 
‘Elk kind heeft een sleuteltje. De kunst is om die sleutel tot 
contact te vinden’. 

stimulerende communicatie
Binnen het pedagogische handelen dat gericht is op het uit-
lokken van ontwikkeling zijn twee benaderingen belangrijk: 
Inspelen op het eigen initiatief van kinderen, dat kunnen zien 
en er goed op reageren (‘kansen grijpen’). En het scheppen 
van uitdagende situaties (‘Kansen creëren’). Pedagogische 
medewerkers kunnen daarbij met kinderen meedoen en erva-
ren, meespelen, de intenties en belangstelling van de kinderen 
volgen, de intenties en plannen van kinderen helpen realise-
ren, zorgen voor evenwicht tussen vertrouwde herhaling en 
nieuwe impulsen (kinderen op nieuwe ideeën brengen), vra-
gen stellen en samen denken en praten, zorgen voor rust en 
tijd voor verwerken van indrukken, kinderen met elkaar ver-
binden en bij elkaar betrekken. 
Wat de stijl van leidinggeven betreft is er verschil tussen ener-
zijds het vrije spel van kinderen, waar kinderen de leiding 
hebben en de pedagogisch medewerker gast is en anderzijds 

situaties waar de volwassene de lei-
ding heeft. Bij dat laatste gaat het om 
dingen die jonge kinderen wel graag 
doen, maar nog niet alleen kunnen.
Een goede planning en voorbereiding 
geeft ruimte om flexibel in te spelen 
op wat kinderen boeit.

samen spelen en samenleven
Zoals reeds gemeld worden de visie, 
doelen en principes voor vorm-
geving uit het theoriedeel verder 
geconcretiseerd in de hoofdstukken 
van het praktijkdeel. Het hoofdstuk 
over ‘Samen spelen en samenleven’ 
beschrijft bijvoorbeeld hoe jonge kin-
deren werken aan de competentiege-
bieden ‘Kijk, ik mag er zijn’ en ‘Kijk, 

we kunnen samen spelen’. Elkaar leren begrijpen met gebaren 
en woorden (ook de fascinerende vormen van communica-
tie van en met baby’s!), imitatiespelen, het fantasie- of rol-
lenspel, de ontwikkeling van het zelfbesef en hoe je dat kunt 
ondersteunen, het uiten van emoties, doelgericht leren han-
delen en conflicten oplossen, een stem krijgen en bijdragen 
aan de groep – dit alles wordt zeer praktisch beschreven: hoe 
je kansen kunt herkennen en grijpen en hoe je kansen kunt 
creëren.

Jenaplanners en het pedagogisch Kader
Het PK is sterk ervarings- en ontwikkelingsgericht. Het gaat 
uit van een visie op kinderen die jenaplanners zal aanspreken. 
Er is verwantschap met de basisprincipes van het Jenaplan. 
De eerste vijf basisprincipes van het Jenaplan – unieke mens, 
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Zoals bekend hebben veel Jenaplanscholen moeite met de 
manier waarop de inspectie onderzoek doet naar de kwaliteit 
van scholen, in het bijzonder als het gaat om opbrengsten. In 
diverse artikelen in Mensenkinderen, in andere periodieken en 
in afzonderlijke publicaties is dat onderwerp expliciet aan de 
orde geweest. Zie daarvoor het extra nummer van Mensen-
kinderen, getiteld ‘Zicht op toezicht’ (juni 2007) en de SOVO-
brochure ‘Elke school is er één’ (een uitgave van de SOVO, 
Valthe 2008).  
Tijdens de laatste Jenaplanconferentie, in november 2008 in 
Papendal, is deelnemers gevraagd  naar hun bevindingen met 
het toezicht. Zo goed als alle daar aanwezige schoolleiders en 
een groot deel van de stamgroepsleiders gaven hun mening. 
Met enig commentaar geef ik de uitkomsten. Per vraag kon 
worden aangegeven ‘erg mee eens’, ‘mee eens’, ‘niet mee eens’, 
‘erg mee oneens’ en ‘niet van toepassing’ of  ‘dat weet ik niet’, 
of  ‘daar heb ik geen oordeel over’. Het  antwoord ‘niet van toe-
passing’ is bijna niet gegeven en is daarom niet in het overzicht 
opgenomen. Hieronder de percentages per antwoord. 

a. Het is terecht dat het schoolbestuur nu de eerste instantie is 
waarmee de inspectie overlegt over de kwaliteit van een school, 
niet met de schoolleider of het team   

Groeps -
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 3 18
1 en 2:  25.5

2 mee eens 7 23
3 niet mee eens 34 23

3 en 4   74,5
4 erg mee oneens 56 36

Besturen zijn met de invoering van het ‘Nieuwe toezicht’ de 
eerste gesprekspartner van de inspectie geworden. In meer-
derheid wijzen de respondenten deze verandering af. Het 
hoge percentage bij de stamgroepsleiders is opmerkelijk. Zij 
lijken er grote moeite mee te hebben om op afstand beoor-
deeld te worden: er wordt gesproken over en zonder hen. In 
veel gevallen vragen besturen schoolleiders om de besprekin-
gen met de inspectie bij te wonen.  

b. Door het toezicht van de inspectie weten we beter wat 
kinderen moeten leren 

Groeps-
leiders %

School- 
leiders %

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 3 0
1 en 2: 06,5

2 mee eens 5 5
3 mee oneens 39 32

3 en 4: 93,5
4 erg mee oneens 53 64

Toezicht zou beter duidelijk kunnen maken wat een school 
moet doen. Uit de antwoorden blijkt dat scholen het toezicht 
daarvoor zo goed als geen functie toekennen. 

authentieke en sociaal verantwoordelijke mens, 
de hele mens, mens in relaties, creatieve mens 
– zijn bijvoorbeeld herkenbaar in de visie op 
leren en ontwikkeling en het handelen van de 
pedagogische medewerkers. Het gaat hier niet 
om didactische vervroeging of om verschool-
sing van de kinderopvang van jonge kinderen. 
Het is eerder een denken van onderaf, in de 
erkenning dat ook jonge kinderen al veel kun-
nen, veel meer dan lang aangenomen is.
Voor jenaplanscholen liggen hier kansen, in 
verbindingen tussen hun eigen onderbouw 
en kindercentra die vanuit het Pedagogisch 
Kader werken. Zo kunnen ook jenaplanners in 
de basisschool meer leren over het leren van 
kinderen. Dit prachtig uitgegeven en goed 
gestructureerde boek wil ik sterk aanbevelen. 

Kees Both was van 1982-2006  

landelijk inhoudelijk ondersteuner van 

de Jenaplanscholen en was en is tevens 

als pedagoog actief op het terrein 

kind – natuur. Hij schreef het ‘groene’ 

hoofdstuk voor het PK.

In de tekst wordt ook verwezen naar: 

Riksen-Walraven, M. (2000), Tijd voor 

kwaliteit in de kinderopvang. Oratie 

UVA. (www.ggdnnl/ggdnl/uploaddb)

Fotografie: Felix Meijer

BrONNEN

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van het verschijnen van: elly Singer & Loes Kleerekoper (red.), Pedagogisch Kader Kindercentra 0 – 4 jaar. 

elsevier-Reed, 2009. ISBN 9789035230552. 

Prijs € 19,95 Via de website www.pedagogenplatform.nl/index.php/pedagogisch-kader is het boek volledig te downloaden.

de inspectie beoorDeelD ad Boes

een onderzoek naar het toezicht.

Groeps- 
leiders

School  -
leiders

Gemiddeld  
% samen

1 erg mee eens 3 18
1 en 2: 25.5

2 mee eens 7 23
3 niet mee eens 34 23

3 en 4: 74,5
4 erg mee oneens 56 36
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c. De inspectie dwingt me tot onderwijs waar ik niet 
achter sta    

Groeps-
leiders %

School- 
leiders %

Gemiddeld  
% samen

1 erg mee eens 15 14
1 en 2: 58

2 mee eens 42 45
3 mee oneens 32 27

3 en 4: 42
4 erg mee oneens 11 14

Een ruime meerderheid van de respondenten ervaart druk 
vanuit de inspectie om hun onderwijs anders in te richten dan 
zij bij volle vrijheid zouden doen. Nader onderzoek zou dui-
delijk kunnen maken op welke delen van het curriculum die 
dwang vooral betrekking heeft.   

d. De inspectie houdt voldoende rekening met onze 
opvattingen over onderwijs   

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samern

1 erg mee eens 4 4
1 en 2: 21

2 mee eens 13 21
3 mee oneens 43 39

3 en 4: 79
4 erg mee oneens 40 36

Bijna 80% ervaart dat de inspectie onvoldoende met eigen 
opvattingen van groepsleiders en scholen rekening houdt.       

e.  Het toezicht van de inspectie werkt mee aan 
ongewenste versnelling en vervroeging van 
leerprocessen, in het bijzonder bij jonge kinderen 

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 10 24
1 en 2: 41

2 mee eens 19 29
3 mee oneens 38 10

3 en 4: 59
4 erg mee oneens 32 37

Het antwoord laat meer interpretaties toe: (1) het toezicht 
heeft dat effect niet, of (2) we lenen ons niet voor vervroe-
ging. Opmerkelijk is het dat er geen grote verschillen zijn tus-
sen de scores van wie werken in de onderbouw en anderen.   

f. Het toezichtkader draagt er aan bij dat het 
onderwijsaanbod gemakkelijk versmalt tot reken- en 
taalonderwijs 

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 18 45
1 en 2: 70,5

2 mee eens 55 23
3 mee oneens 19 14

3 en 4: 29,5
4 erg mee oneens 8 18

 
Wie een lage score vreest op het beperkte gebied dat de 
inspectie onderzoekt - rekenen en een relatief klein deel van 
het in de kerndoelen voorgeschreven aanbod voor taal - kan 
gemakkelijk in de verleiding komen om het accent te verleg-
gen naar wat wordt getoetst. Wie dat doet wordt met een 
hogere schoolscore beloond.  

g. Ik zie het nut in van wat de inspectie ons als school 
opdraagt    

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 00 0
1 en 2: 21,5 

2 mee eens 31 24
3 mee oneens 41 24

3 en 4: 78,5
4 erg mee oneens 28 52

Je mag verwachten of hopen dat scholen ervaren verder 
geholpen en gestimuleerd te worden door het toezicht, dat 
blijkt in hoge mate niet het geval. 

h. Terecht kiest de inspectie ervoor om bij het beoordelen 
van opbrengsten scholen onderling te vergelijken

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen 

1 erg mee eens 02 10
1 en 2: 27,5

2 mee eens 17 14
3 mee oneens 29 14

3 en 4: 72,5
4 erg mee oneens 52 62

Scholen wijzen in grote meerderheid die werkwijze van de 
inspectie af. 

i. Ons werk is door het toezicht zwaarder geworden 

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 23 35
1 en 2: 78,5

2 mee eens 49 50
3 mee oneens 18 10

3 en 4: 21,5
4 erg mee eens 10 5

De inspectie zegt steeds tijdsdruk, door toezicht veroorzaakt, 
te willen beperken. De scholen ervaren anders: de druk is toe-
genomen, die zal vooral als stress worden ervaren. 

j.  Met de toetsscores van opbrengsten kan gemakkelijk 
worden gemanipuleerd  

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 33 75
1 en 2: 89,5 

2 mee eens 51 20
3 mee oneens 09 5

3 en 4: 10,5 
4 erg mee oneens 07 0

Bijna 90% van de respondenten is van mening dat fraude om 
de hoek en mogelijk nog dichterbij ligt, nader onderzoek door 
een onafhankelijke instantie lijkt gewenst. Door de inspec-
tie en het CITO worden steevast ontkend dat manipulatie en 
fraude voorkomen. 

k. Het toezicht van de inspectie op de opbrengsten ervaar 
ik als stimulerend   

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 01 5
1 en 2: 26,5

2 mee eens 10 17

3 mee oneens 35 38
3 en 4: 73,5

4 erg mee oneens 54 40
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Driekwart van de respondenten ervaart geen stimulerende 
werking van het toezicht op opbrengsten.  

l.  Als gevolg van het toezicht kom ik onvoldoende toe 
aan wat ik voor de kinderen van mijn stamgroep 
belangrijk vind 

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 11 11
1 en 2: 48

2 mee eens 37 37
3 mee oneens 36 42

3 en 4: 52
4 erg mee oneens 16 10

 
Maar liefst de helft van de respondenten zegt onvoldoende 
toe te komen aan wat voor de kinderen belangrijk wordt 
geacht   als gevolg van het toezicht. 

m. De inspecteurs met wie wij tot nu toe te maken 
hebben gehad zijn voldoende op de hoogte van onze 
opvattingen over onderwijs  

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 05 5
1 en 2: 27

2 mee eens 06 15
3 mee oneens 46 65

3 en 4: 73
4 erg mee oneens 20 15

 

Driekwart van de respondenten is van mening dat de inspec-
tie onvoldoende op de hoogte is van de opvattingen van de 
school. 

n. Het hangt van de persoon van de inspecteur af hoe 
beoordelingen uitvallen  

Groeps-
leiders

School-
leiders

Gemiddeld % 
samen

1 erg mee eens 26 25
1 en 2: 93

2 mee eens 60 75
3 mee oneens 14 00

3 en 4: 07
4 erg mee oneens 00 00

De inspectie hoopt met het ‘nieuwe toezicht’ subjectieve 
beoordeling te voorkomen. Dat van een groot probleem 
sprake is tonen de percentages aan. Er kan nu nog niet wor-

den vastgesteld of het ‘nieuwe toezicht’ bijdraagt aan een 
verbetering omdat veel scholen daarmee nog geen ervaring 
hebben opgedaan. 

een open vraag   
Het onderzoek kende ook een facultatieve open vraag. Uit de 
vele antwoorden doe ik een keuze.
•	 Het	onderzoek	dat	de	inspectie	doet	moet	passen	in	de	visie	

van de school. 
•	 De	inspectie	moet	veel	meer	aan	scholen	overlaten.	
•	 De	inspectie	is	te	veel	CITO.	
•	 De	criteria	van	de	inspectie	passen	niet	bij	het	jenaplanon-

derwijs. 
•	 De	 inspectie	 moet	 veel	 meer	 rekening	 houden	 met	 de	

schoolpopulatie. 
•	 Inspecteurs	moeten	kennis	hebben	van	en	respect	voor	ons	

onderwijsconcept. 
•	 Onze	ontwikkeling	wordt	door	het	toezicht	tegengewerkt.	
•	 Verschillen	 van	mening	 tussen	 inspecteurs	moeten	 ze	 zelf	

oplossen. 
•	 De	 kwaliteit	 van	 het	 onderwijs	 wordt	 negatief	 beïnvloed	

omdat leraren zich in allerlei bochten wringen om aan de 
eisen van de inspectie te voldoen.

•	 Inspecteurs	moeten	het	onderwijs	zelf	meemaken	om	dat	te	
kunnen beoordelen. 

•	 De	inspectie	ziet	zelf	geen	kans	om	maatwerk	te	leveren.	
•	 De	inspectie	werkt	mee	aan	stress	op	de	werkvloer.	
•	 Er	moeten	voor	Jenaplanscholen	aparte	inspecteurs	komen.	
Op drie formulieren is ingevuld dat de school op dit moment 
tevreden is met de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoe-
fend.
  
Conclusie 
Dit onderzoek rechtvaardigt de conclusie dat jenaplanscholen 
grote moeite hebben met de wijze waarop de inspectie toe-
zicht op de opbrengstkwaliteit uitoefent. De antwoorden op 
de vragen a, c, d, f, g, i, k, l, m en n zijn daarvoor illustratief.  
Het staat voor mij vast dat we krachtig moeten blijven age-
ren bij de inspectie, bij de bewindslieden én bij de volks-
vertegenwoordiging tot het toezicht aan redelijke eisen van 
scholen voldoet. Ik zeg dat in de wetenschap dat de wensen 
en bezwaren van jenaplanscholen door veel andere scholen 
worden gedeeld. 

Ad Boes is beleidsmedewerker van de Nederlandse 

Jenaplan Vereniging

Fotografie: jenaplanschool de Tichelaar en Antonius Abt
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Felix Meijer

De Duw
Het romandebuut van Cor den Dulk, de cartoonist die onder 
andere voor Mensenkinderen illustraties maakt. De hoofdper
soon Paul leeft met de twijfel of hij als vijfjarige zijn vader tij

dens een wandeling in de bergen een duw 
heeft gegeven, waardoor hij om het leven 
is gekomen. Hij is ervan overtuigd dat zijn 
moeder dat in ieder geval denkt. Precies op 
zijn 21ste  verjaardag plant hij daarom de 
dood van zijn moeder, terwijl hij zelf als alibi 
met een vriendin in New York verblijft, vlak 
voor de aanslag in 2001 op de Twin Towers. 
Levend van zijn erfenis bedenkt hij een plan 
hoe hij gemakkelijk aan geld kan komen 
door een rijke, oudere vrouw te trouwen. 
Een spannende roman die je vanaf het begin 

grijpt en meevoert langs humoristische voorvallen en uitspra
ken tot het verrassende einde. 
Cor den Dulk, Uitgeverij Aspekt, 2008, 
ISBN 9789059117624, 190 pagina’s, € 19,95

Beter voor de klas 
Werken aan je persoonlijke professionaliteit.
In dit boek stelt de schrijfster dat goed vakmanschap van een 
groepsleider valt of staat met reflectie op en bewustzijn van 
de eigen persoonlijkheid. Het is verdeeld in vier delen. In het 
eerste hoofdstuk wordt het belang van reflectie op je han
delen als groepsleider besproken; het tweede deel gaat over 

de eigen persoonlijke ontwikkeling; het 
derde deel over het deel zijn van een gro
ter geheel en het afsluitende deel wordt het 
enneagram en de kernkwaliteiten als instru
menten om jezelf te leren kennen beschre
ven. Wat beweegt mij? Wat is mijn kracht? 
Wat zijn mijn patronen en wat blokkeert 
mij? Dergelijke vragen komen hierin steeds 
terug. De vlotte schrijfstijl en de afwisseling 
in theorie, praktijkvoorbeelden, informatie 
en opdrachten maken het boek aantrekke
lijk. Hoewel het boek volgens de uitgeverij 

vooral geschreven is voor aankomende groepsleiders om hen 
te ondersteunen bij de ontwikkeling van de zeven competen
ties van het vak, is het ook zeer bruikbaar voor groepsleiders, 
(intern) begeleiders en schoolleiders. 
Annelies Boutellier, Uitgeverij Nelissen, 2007, 
ISBN 9789024417698, 166 pagina’s, € 19,50

Verschillen in de klas
Dit boek helpt pabostudenten zich te ont
wikkelen tot een veelzijdig groepsleider die 
oog heeft voor de individuele kwaliteiten van 
ieder kind en tot een leraar die actief werkt 
aan een veilig en stimulerend groepsklimaat. 
Het pedagogisch handelen wordt vanuit ver
schillende invalshoeken bekeken: het eigen 
beroepsbeeld, individuele kind, groepsproces, de leraar als 
persoon en de schoolomgeving. In elk hoofdstuk staan tips, 
ideeën voor reflectie en stageopdrachten. Het taalgebruik is 
eenvoudig, de doelgroep wordt rechtstreeks aangesproken 
met 'jij' wat het geheel erg toegankelijk maakt. Nieuw of ver
nieuwend is het onderwerp zeker niet, maar geeft wel een 
mooi overzicht van de diverse aspecten van het pedagogisch 
handelen. 
Els Schellekens, Uitgeverij Nelissen, 2007, 
ISBN 9789024417445, 174 pagina’s, € 18,00

Natuurverhalen
Sprookjes, mythen en legenden over planten en 
dieren uit de Lage Landen. Wat is het liefdesver
haal achter het wilgenroosje? Waarom heet het 
kwikstaartje kwikstaartje? Waarom heeft ieder 
rietblad een duivelsbeet? Waarom is het winter
koninkje een winterkoning? In deze bundel met 37 verhalen 
over vogels, planten en bomen worden deze vragen beant
woord. Niet vanuit de biologie, maar vanuit overgeleverde ver
halen. Een mooi geïllustreerde verzameling van verhalen die al 
eerder op www.natuurverhalen.nl te lezen zijn geweest.
Els Baars, Uitgeverij Elmar, 2008, 
ISBN 9789038918853, 144 pagina's, € 12,50



Verschillen kunnen het verschil maken, dat klinkt zo logisch dat er haast wel een 

addertje of misschien wel een adder onder het gras moet zitten. Waarom anders 

een heel nummer vol artikelen over natuurlijke verschillen, samenwerken, profi

teren van elkaars talenten en elkaar helpen? Gelukkig beschik ik als ‘de moeder 

van …’ over informanten dicht bij het vuur. Tijdens de woensdagmiddaglunch, die 

net zolang mag duren als wij willen, vraag ik quasi nonchalant wat Pien en Mare  

eigenlijk vinden van hun stamgroepen waarin zowel zesde, zevende als achtste 

jaars zitten. De voordelen die opgesomd worden, variëren van dat je niet op de 

juf hoeft te wachten, omdat je altijd wel even met iemand kunt overleggen tot 

hoe leuk het is dat iemand uit de groep tijdens gymles tips geeft over basketbal. 

Ook spreekbeurten en krantenkringen worden gewaardeerd. Duidelijke voor

beelden van elkaar helpen, samenwerken en kennismaken met elkaars talenten 

en interesses. Er worden ook wel enkele nadelen gesignaleerd want als jij nou net 

degene bent in het tafelgroepje waar iedereen de vragen op afvuurt, is dat weer 

iets minder aantrekkelijk, omdat je dan niet aan je eigen werk toekomt. 

Zelf vind ik het mooi om te zien hoe oudsten zich ontfermen over jongsten en 

hen in bescherming nemen tegen middelsten die juist van plagen houden. Dat 

lijkt vast op gezinssituaties uit de tijd dat gezinnen een lange tafel nog echt vul

den. Een bonte mix van een haantje de voorste, een denker, een grapjas, een hele 

stille, een druktemaker, een pessimist en eentje die geen seconde stilzit. Want 

ook in een gezin kunnen broers en zussen verschillen als dag en nacht. Nou heb

ben wij er maar twee, maar ik ben het er grondig mee eens…

Totdat je het verhaal leest van een hoogleraar psychologie die ontdekte dat ouders 

niet alleen verschillen waarnemen tussen hun kinderen, maar vaak beweren dat 

kinderen elkaars tegenpolen zijn. Dus een extraverte oudste en een introverte 

jongste bijvoorbeeld. Uit objectieve waarnemingen van de onderzoekers blijken 

die verschillen er niet of in veel mindere mate te zijn. Hij geeft als een mogelijke 

verklaring dat het voor ouders de omgang met het individuele kind makkelijker 

zou zijn door de verschillen tussen de kinderen te benadrukken.

Nu maar hopen dat dit niet voor groepsleiders geldt. Want van verschillen die er 

niet zijn, kunnen we niet profiteren en dat zou toch jammer zijn.. 

Het verschil maken

De moeDer
  van...


