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Lerende pubers

Felix Meijer

Het puberbrein: er wordt de laatste tijd veel over gezegd en geschre-

profiel is gezien de kenmerken van deze ontwikkelingsfase misschien

ven. Zo weten we uit recent wetenschappelijk onderzoek dat de

wel een te grote opgave voor ze.

ontwikkeling van het puberbrein grofweg zo’n drie fasen doorloopt.

Voor mij betekenen deze kenmerken niet dat achtste jaars niet meer

Het verschilt natuurlijk echter per kind. De vroege adolescentie loopt

in een heterogene groep passen, of dat ze hun werk zelf niet meer

van ongeveer tien tot vijftien jaar. In deze fase worden kinderen het

mogen plannen of geen belangrijke beslissingen meer hoeven te

sterkst beïnvloed door hormonen en door het proces van de hersenrij-

nemen. Zoals een kind in iedere fase van zijn ontwikkeling specifieke

ping. Daardoor zijn ze emotioneler en reageren gevoeliger
op allerlei zaken. Tegelijkertijd zijn ze erg gericht op het
bevredigen van directe behoeftes. Ze zoeken een smaak-,
emotionele of een lichamelijke sensatie en die willen ze
het liefst meteen beleven. Zin in chocola betekent: nu een
Mars kopen.
De midden adolescentie duurt van ongeveer veertien tot
zestien jaar. Pubers zijn in deze periode vaak geneigd om
veel risico’s te nemen. Ze willen graag dingen doen die
hen een sensationeel gevoel geven en letten daarbij niet
op de gevolgen. Zo zien vijftienjarigen geen enkel gevaar,
als zij met zijn drieën naast elkaar door een drukke straat
rijden met voorbij schietende en toeterende auto’s. Dat
roept geen angstbeelden, maar wel plezier bij hen op: zij
kunnen de consequenties van een mogelijke val door het
in elkaar haken van sturen gewoon niet overzien. Sterker
nog, ze bedenken niet eens dat er een kans is dat er een
ongeluk gebeurt. En als ze zich dat toevallig toch realiseren, blijft het een ‘plat’ beeld en roept het geen emoties
op. Dat geldt ook voor situaties waarin agressie en van
dalisme voorkomen.
De late adolescentie duurt van zestien tot ongeveer tweeëntwintig jaar. Nu wordt het organisatieproces in het brein
verfijnd. Dat heeft tot gevolg dat jongvolwassenen steeds
meer grip op hun doen en laten krijgen. Zij zijn in staat
om weloverwogen keuzes te maken, zichzelf te evalueren
en zich zo nodig aan te passen aan de geldende sociale
norm. Zo kunnen jongvolwassenen, wiens prefontale cortex al tamelijk ver ontwikkeld is, beter weerstand bieden,
als er (sociale) druk op hen wordt uitgeoefend om iets te
doen waar ze eigenlijk niet achter staan. In een eerdere
fase bezwijken pubers sneller voor deze druk.
Pubers: er wordt nogal eens een negatief beeld van hen
geschetst, onder andere in de media, maar ook in het onderwijs.

behoeftes heeft, vraagt ook de puber speciale aandacht en begelei-

‘Pubers zijn dwars, lui, brutaal, roekeloos en egocentrisch’, zegt men.

ding van het onderwijs.

Een reden voor sommige stamgroepleiders om te overwegen om

Dit nummer van Mensenkinderen gaat over de puber in het onder-

achtste jaars, de vroege adolescenten, niet meer in een heterogene

wijs, waarbij we na lang twijfelen hebben gekozen voor de woorden

bovenbouwstamgroep te plaatsen. Het verschil met de zesde jaars is

leerling en puber, in plaats van kind, adolescent of jongvolwassene.

volgens hen te groot is.

Hoe we ze ook noemen, we bedoelen met leerling en puber het

In het begin van de puberteit zijn de delen van de hersenen die

totale kind met al zijn talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden.

verantwoordelijk zijn voor abstract denken en taalbegrip bijna vol-

Door het thema te belichten vanuit verschillende hoeken, zoals het

groeid. Vakken als wis- en natuurkunde worden hierdoor beter te

wetenschappelijk onderzoek, het voorgezet en het basisonderwijs,

behappen. Ze hebben echter veel moeite met het plannen van hun

hopen we een compleet beeld te geven van hoe jenaplanonderwijs

werk en opdrachten. Althans, om zich aan zo’n planning te houden.

aan de behoeftes van pubers tegemoet kan komen: aandacht voor

Ook kunnen ze vaak slecht de consequenties van hun beslissingen

relaties met anderen, voor structuur en voor het leren maken van

overzien. Belangrijke beslissingen als het kiezen van een studie-

planningen en eigen keuzes.
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Ontwikkelen van
controlevaardigheden in de
adolescentie
Eveline Crone

De unieke periode van de adolescentie

Rond de start van de puberteit is er ook sprake van een aantal andere

Een van de meest unieke periodes in de ontwikkeling van jongeren is

opmerkelijke gedragspatronen. Jongeren worden zich meer bewust

de adolescentie; de overgangsperiode tussen de kindertijd naar de vol-

van hun sociale omgeving en de mening die deze omgeving over hen

wassenheid. In deze periode groeien kinderen op tot een volwassen

heeft. De mening van ouders raakt wat naar de achtergrond en de

lid van de maatschappij, wat gepaard gaat met toenemende verant-

mening van leeftijdsgenoten wordt belangrijker. Jongeren zoeken

woordelijkheden en visies op de toekomst. De leeftijden die worden

meer risico’s op en zij hebben meer behoefte aan uitproberen. Dit

gehanteerd voor het beschrijven van de adolescentie zijn verschillend

zorgt ervoor dat de adolescentie enerzijds een periode is van grote

per cultuur, maar over het algemeen beslaat de adolescentie de leef-

sprongen in cognitieve ontwikkeling, maar anderzijds een periode van

tijdsperiode van 10 tot 22 jaar. De start van de adolescentie wordt

kwetsbaarheden.

gekenmerkt door de puberteit, meestal rond de leeftijd van 10-11

2

jaar. In de puberteit ondergaan kinderen lichamelijke veranderingen,

Tot voor kort was de adolescentie een van de slechtst begrepen peri-

zoals de groeispurt en baard- of borstgroei, en start de ontwikkelings-

odes in de ontwikkeling, maar hier is sinds enkele jaren snel verande-

golf die ervoor zorgt dat jongens en meisjes geslachtshormonen gaan

ring in gekomen: de afgelopen tien jaar zijn we met sprongen vooruit

produceren.

gegaan in een beter begrip van deze bijzondere leeftijdsfase. Door

Een van de belangrijkste kenmerken in de adolescentie is een gestage

gebruik te maken van geavanceerde meetmethoden kunnen we nu

toename in executieve functies, of de vaardigheid om controle uit te

ook de hersenen in actie bestuderen en dit heeft geleid tot een aan-

oefenen over gedachtes en handelingen, om uiteindelijk doelgericht

tal belangrijke inzichten. Rekening houdend met het feit, dat dit een

gedrag te kunnen uitvoeren. In de vroege kindertijd (tussen 3-5 jaar) is

jong vakgebied is en de resultaten verder uitgewerkt moeten worden

er al een dramatische verandering in executieve functies. Echter, deze

om toepasbaarheid in een schoolcontext te realiseren, zal in dit arti-

executieve functies blijven toenemen gedurende de hele basisschool

kel een aantal belangrijke recente ontdekkingen worden uitgelicht.

en het voorgezet onderwijs. Deze executieve functies zijn belang-

Alvorens deze vragen aan de orde komen, wordt er een korte achter-

rijk voor het leren van nieuwe informatie en daardoor voor allerlei

grond geschetst over wat we weten over hersenontwikkeling en hoe

schoolse vaardigheden.

we hersenactiviteit meten.
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Wat weten we over
hersenontwikkeling?

schedel te lichten om een kijkje te nemen in de hersenen. Ook maakt

De hersenen bestaan uit

soon die een MRI-scan krijgt merkt hier verder niks van en de onge-

tientallen miljarden zenuwcel-

makken zijn minimaal. Hierdoor is de MRI-scanner uitermate geschikt

len (neuronen genaamd) die alle-

voor onderzoek naar hersenactiviteit bij kinderen. Tegenwoordig

maal in verbinding staan met een

wordt MRI-onderzoek in Nederland gedaan bij kinderen vanaf 6 jaar.

groot aantal andere zenuwcellen.

MRI geen gebruik van potentieel schadelijke röntgenstralen. De per-

Het bijzondere aan deze cellen is

Ontwikkeling van executieve functies

dat ze netwerken vormen en met elkaar communiceren. De hersenen

Toename in vele cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn op school

zijn opgebouwd uit grijze en witte stof. De grijze stof bestaat uit cel-

hangt samen met veranderingen in bovengenoemde executieve func-

lichamen van zenuwcellen. De zenuwcellen genereren actiepotentia-

ties. Dit zijn zogenaamde ‘uitvoerende’ functies die belangrijk zijn

len (een golf van elektrische ontlading) en sturen daarmee informatie

voor het uitvoeren van complex en doelgericht gedrag. Executieve

naar andere cellen. De witte stof bestaat uit axonen (een soort uit-

functies bestaan uit verschillende deelprocessen, zoals de vaardig-

loper van een zenuwcel) die de zenuwcellen over lange afstand met

heid om informatie vast te houden in je gedachten, flexibel te kunnen

elkaar verbinden.

wisselen tussen regels, en op tijd je handelingen te kunnen stoppen.

De hersenen bestaan uit een aantal onderscheidbare onderdelen die

Door de toename in executieve functies kunnen jongeren steeds beter

ieder weer een eigen functie hebben. De

omgaan met veranderingen in de omge-

onderdelen van de hersenen ontwikke-

ving als bijvoorbeeld meerdere taken

len zich met een verschillende snelheid,

tegelijk moeten worden uitgevoerd of

en de ontwikkeling van deze onderdelen

een planning moet worden aangepast.

gaat gepaard met belangrijke veranderin-

Verschillende executieve functies heb-

gen in gedrag. Tijdens de ontwikkeling

ben ieder een eigen ontwikkelingstraject.

vindt er een grote productie plaats van

Omdat deze vaardigheden nog verbete-

grijze cellen, gevolgd door een afname.

ren in de adolescentie, zijn jongeren pas

Het klinkt tegenstrijdig, maar een afname

in staat succesvol keuzes te plannen als al

in de grijze cellen gaat gepaard met

deze deelvaardigheden met elkaar kun-

een verbetering van de functies van dat

nen samenwerken.

gebied. De overproductie leidt namelijk

Flexibiliteit is waarschijnlijk een van de

ook tot inefficiëntie. Gedurende het pro-

belangrijkste executieve functies. Immers,

ces van overproductie worden de cellen

vaak moeten we onze plannen aanpas-

die goed werk doen behouden en gaan

sen, omdat er iets onverwachts gebeurt

efficiënter werken, en cellen die hun

wat opeens onze aandacht vraagt. De

werk niet meer goed doen worden afge-

rol van flexibiliteit is veel onderzocht met

voerd. De celoverproductie en afname

experimenten waarbij deelnemers regels

verlopen met verschillende snelheid voor

moeten toepassen (bijvoorbeeld, rea-

de verschillende onderdelen van de her-

geer steeds op een kleur) en hier feed-

senen. De piek in toename en afname

back over krijgen (goed of fout). Nadat

van grijze stof vindt plaats tussen 4 en

de deelnemer een tijd volgens de kleur-

12 jaar, maar het eindpunt wordt soms

regel heeft gereageerd, wisselt de regel

nog niet bereikt tot 25 jaar. De piek in

onaangekondigd. Het is de bedoeling dat

overproductie vindt bijvoorbeeld vroeg

de deelnemer zijn gedrag aanpast om de

plaats in de visuele cortex (belangrijk

nieuwe regel te vinden.

voor visuele waarneming), maar veel later

In onderzoeken in het Brain & Develop-

in de pariëtale cortex (belangrijk voor integratie van informatie), in de

ment Laboratorium hebben we onderzoek gedaan naar de ontwik-

frontale cortex (belangrijk voor intelligente en doelgerichte acties), en

keling van hersengebieden bij het uitvoeren van een regelwisseltaak.

in de temporale cortex (belangrijk voor onder andere sociaal gedrag,

Uit onderzoeken bij volwassenen is bekend dat er twee processen

zoals het begrijpen van intenties van anderen). Onderzoekers menen

van belang zijn bij het wisselen tussen regels: het detecteren van een

dat het gedrag van kinderen hier sterk door wordt beïnvloed.

mismatch tussen je verwachting en wat wordt gepresenteerd op het

Bovenstaande ontdekkingen hebben vooral betrekking op de struc-

computerscherm, en het aanpassen van je gedrag om succesvol een

tuur van de hersenen, maar daardoor weten we nu ook steeds meer

nieuwe regel toe te voegen. Onderzoekers hebben ontdekt dat bij

over de werking van de hersenen. Met de techniek fMRI (de f staat

het detecteren van de mismatch een gebied in het midden van de

voor functioneel) kunnen we de activiteit van hersengebieden onder-

hersenen actief is (de anterior cingulate cortex, of ACC, ook wel het

zoeken, met andere woorden: kijken naar de hersenen in actie. Kort

‘oeps’-gebied in de hersenen genoemd), en dat bij de gedragsaanpas-

gezegd komt het principe hierop neer: als een gebied erg hard moet

sing gebieden in de frontale cortex en pariëtale cortex actief worden.

werken, dan stroomt er veel bloed naar dat gebied. Dit bloed bevat

Wij ontdekten recentelijk dat kinderen van 8 jaar nog weinig activiteit

zuurstof en deze veranderingen in zuurstof worden in kaart gebracht.

in deze gebieden lieten zien als de switch werd aangekondigd. Zij

Een groot voordeel van deze techniek is dat het niet nodig is om de

waren ook niet goed in staat om tussen de taken te wisselen. Rond de
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leeftijd van 12 jaar werd de prestatie beter: er werd activiteit gezien

zijn dat niet iedere adolescent risico’s neemt en dat sommige ado-

in het gebied dat belangrijk is voor het detecteren van de mismatch

lescenten meer gevoelig zijn voor sociale druk dan anderen. Ameri-

(ACC). Pas tussen 12 en 18 jaar leerden ze de taak net zo goed uit

kaanse onderzoekers hebben zich specifiek gericht op de vraag hoe

te voeren als volwassenen. Bij de jong volwassen deelnemers werd

activiteit in de emotionele hersengebieden gerelateerd is aan hoe-

naast activiteit in de ACC ook activiteit gemeten in frontale cortex en

veel risico zij nemen in het dagelijks leven. Inderdaad bleek er een

pariëtale cortex.

sterke relatie. Namelijk, die adolescenten die meer risico’s namen in
het dagelijkse leven (zoals roken, alcohol gebruiken, of ander risicovol

Figuur 1: Hier zien
we activiteit in
de hersenen (van
bovenaf bekeken)
bij deelnemers van
drie verschillende
leeftijdsgroepen: 8-9 jaar, 12-13 jaar en 18-25 jaar
(van Duijvenvoorde et al., 2008, Journal of Neuroscience)

gedrag) vertoonden meer activiteit in het striatum (beloningsgebied)
bij het uitvoeren van een risicotaak in het laboratorium.
Een van de belangrijke uitdagingen in de toekomst is om deze individuele verschillen beter in kaart te brengen. Dit kan veel informatie
opleveren, zoals welke adolescenten het meest kwetsbaar zijn. Maar
eenzelfde aanpak zou ook heel goed kunnen werken als we willen
onderzoeken of er kinderen zijn die op een andere manier leren dan
andere kinderen. Deze onderzoeken moeten allemaal nog worden
gedaan, maar dit zijn vragen waar onderzoekers op het moment

Een grote uitdaging voor het zich ontwikkelende brein is dat hersengebieden belangrijk voor executieve functies moeten samenwerken

volop mee bezig zijn.

met hersengebieden die gevoelig zijn voor wisselende emoties en

Training

sociale context. Om die balans beter te begrijpen hebben onderzoe-

Een van de vragen waar wij, en andere onderzoekers, erg in geïnte-

kers zich gericht op de vraag of executieve functies worden beïnvloed

resseerd zijn is of de hersenen trainbaar zijn, en of er ruimte is om her-

door emotionele en sociale factoren. Tot nu toe is deze relatie nog

senfuncties te verbeteren. Het afgelopen jaar hebben we een studie

niet direct onderzocht, maar wel is bekend dat hersengebieden die

gedaan naar werkgeheugencapaciteit, door deze functie gedurende

belangrijk zijn voor emoties niet hetzelfde tijdsverloop laten zien als

zes weken intensief te trainen in een groep kinderen en volwassenen.

hersengebieden die belangrijk zijn voor executieve functies. In het

De veranderingen in hersenactiviteit is vergeleken met een controle-

Brain and Development Laboratorium hebben we onderzocht hoe

groep die geen training heeft gekregen. De resultaten toonden aan

kinderen rond de leeftijd van 10-11 jaar, 14-15 jaar en jong volwas-

dat het mogelijk is om hersenactiviteit te veranderen door de training,

senen reageren op het krijgen van winst tijdens een risicotaak. Hier

maar we zijn nog aan het onderzoeken of deze trainbaarheid kleiner,

hebben we ontdekt dat er activiteit is in de emotionele hersengebie-

of juist groter is bij kinderen in vergelijking met volwassenen.

den (het striatum) in alle leeftijdsgroepen, maar de activiteit ‘piekt’ in
de adolescentie.

Figuur 2: Hier zien we
activiteit in de hersenen
(vanuit het midden
bekeken) bij deelnemers van drie verschillende leeftijdsgroepen:
10-12 jaar, 14-15 jaar
en 18-25 jaar (van Leijenhorst et al., 2010, Neuroimage)

Figuur 3: Hier zien
we activiteit in de
hersenen (vanuit
het midden en van
boven bekeken) bij
volwassen deelnemers voor en na een werkgeheugen training
(Jolles et al., 2010, Neuroimage)
Deze onderzoeken naar hersentraining brengt een aantal belangrijke
vragen met zich mee. Word je ook beter op andere taken als je je
werkgeheugen traint of is het specifiek voor een bepaalde taak? Zijn

Eenzelfde gevoeligheid in de adolescentie is door Amerikaanse onder-

er gevoelige periodes waarin het aanbieden van een training meer

zoekers ontdekt in de amygdala (een hersengebied belangrijk voor

effect heeft dan andere? En kun je naast cognitieve functies ook de

angst en boosheid) bij het zien van negatieve gezichten. Herkennen

emotionele gebieden trainen, bijvoorbeeld door het verminderen van

van emoties op gezichten speelt een belangrijke rol in sociale rela-

de afleiding die emotionele prikkels kunnen veroorzaken?

ties, en hierin vinden ook veranderingen plaats in de adolescentie.
Een van de onderzoeksvragen waar onderzoekers zich nu op richten

Conclusies

is of deze piek in de adolescentie het gevolg is van veranderingen in

De studies die zijn samengevat in dit artikel tonen aan, dat de kinder-

hormonen en de manier waarin hormonen de hersenen beïnvloeden,

tijd en adolescentie een unieke periode is, waarbij er zowel moge-

en vervolgens hoe deze gebieden samenwerken met hersengebieden

lijkheden als kwetsbaarheden zijn. Hoewel de toename in executieve

die belangrijk zijn voor executieve functies.

functies vrij goed in kaart is gebracht in termen van hersenactiviteit, is

Individuele verschillen en de relatie met hersenen en
gedrag

4

er minder bekend over wat het traject is van gevoeligheid voor emotionele prikkels en sociale context. Op basis van de resultaten tot nu
toe lijkt er sprake te zijn van een relatieve overactiviteit in de emo-

Vergelijkingen tussen groepen kinderen, adolescenten en volwasse-

tionele hersengebieden na de start van de puberteit, mogelijk door

nen kunnen ons belangrijke informatie opleveren over hoe het leef-

de invloed van hormonen, in combinatie met een langzaam toene-

tijdsverloop is van bepaalde vaardigheden. Echter, het mag duidelijk

mende vaardigheid om deze emotionele prikkels te controleren. Twee
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Bronnen
In de komende jaren wil Eveline Crone in een

Galvan, A. Hare, T. Voss, H. Glover, G. & Casey, B. J. (2008). Risk-taking

samenwerkingverband met de NJPV onderzoek doen naar de

and the adolescent brain: who is at risk? Developmental Science, 10(2),

ontwikkelingstrajecten binnen kinderen op jenaplanscholen.

F8-F14.

Vragen als ‘Kunnen kinderen op jonge leeftijd al leren

Gogtay, N., J. N. Giedd, et al. (2004). “Dynamic mapping of human

plannen en zelfstandig werken? Wat hebben ze nodig

cortical development during childhood through early adulthood.” Proc

om dat te leren? Is er verschil in leerstijl tussen jongens en

Natl Acad Sci U S A 101(21): 8174-9.

meisjes?’ zouden interessante onderzoeksvragen voor het

Hare, T. A., Tottenham, N., Galvan, A., Voss, H. U., Glover, G. H., &

jenaplanonderwijs kunnen zijn. Via de vernieuwde website

Casey, B. J. (2008). Biological substrates of emotional reactivity and

van de NJPV zal dit project te volgen zijn.

regulation in adolescence during an emotional go-nogo task. Biological
Psychiatry, 63, 927-934.
Jolles, D.D., Grol, M.J., Van Buchem M.A., Rombouts, S.A.R.B., &

belangrijke nuances bij deze conclusie zijn, dat er sprake is van indivi-

Crone, E.A. (2010). Practice effects in the brain: Changes in cerebral

duele verschillen in de mate waarin deze balans gevoelig is voor het

activation after working memory practice depend on task demands.

emotionele en controlesysteem, en dat er nog weinig bekend is over

Neuroimage.

verschillende typen leerders in het onderwijs. In de komende jaren

Steinberg, L. (2005). Cognitive and affective development in

moet er meer aandacht worden besteed aan ontwikkelingstrajecten

adolescence. Trends in Cognitive Sciences, 9 (2), 69-74.

binnen kinderen, door kinderen over langere tijd te volgen.

Van Duijvenvoorde, A., Zanolie. K. Rombouts, S. A. R. B., Raijmakers,
M., & Crone, E. A. (2008). Valuing the positive of adjusting the

Eveline Crone is hoogleraar neurocognitieve
ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en
bijzonder hoogleraar neurocognitieve en affectieve ontwikkeling
in de adolescentie aan de Universiteit van Amsterdam.
Fotografie: Albert Bokslag en Felix Meijer
Cartoon: Janneke Kaagman

negative? A neurocognitive analysis of feedback-based learning.
Journal of Neuroscience, 28, 9495-9503.
Van Leijenhorst, L., Gunther Moor, B., Op de Macks, Z.A., Rombouts,
S.A.R.B., Westenberg, P. M., & Crone, E.A. (2010) Adolescent Risky
Decision Making: Neurocognitive Development of Reward and Control
Regions. NeuroImage.
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De puberteit

Klaas Dijkhuis

Jongeren hebben te maken met nog niet volledig ontwikkelde hersenen. Hersenen ontwikkelen zich namelijk nog
tot het 24e levensjaar. Daardoor beheerst een puber nog niet alle vaardigheden, zoals het nemen van rationele en
weloverwogen beslissingen. Volwassenen, die hier rekening
mee houden, helpen pubers en stimuleren daarmee de
ontwikkeling van hun hersenen. Een belangrijke taak voor
ouders en het onderwijs.

Dit geeft de witte kleur. Deze stof zorgt voor een betere geleiding bij
het doorgeven van informatie. In de eerste vier à vijf jaar worden de
hersenen drie keer zo groot, niet door toename van het aantal hersencellen, maar doordat de zenuwcellen en uitlopers groter worden.
In de puberteit vindt verdere rijping van de hersenen plaats. Dit loopt
door tot de volwassenheid.
Communiceren met pubers:
Stel vragen met hoe en niet met waarom
Geef regelmatig, maar wel passend complimenten
‘Zeur’ niet iedere dag of altijd tijdens het eten,
maar kies een moment in de week
Luister

Puberteit
De overgang van kind naar volwassene noemen we de puberteit.

Onderhandel niet steeds
Geef duidelijkheid en stel regels
Geef dan ook het goede voorbeeld

Deze fase verloopt voor iedereen anders. Centraal in deze ontwikkeling staat dat een puber een eigen identiteit ontwikkelt als basiszeker-

De groei van de hersenen gebeurt van achter naar voren. De frontale

heid voor latere leeftijd. De jongere vormt zich daarbij een zelfbeeld.

hersenschors, waaronder de prefrontale cortex, ligt voorin de hersenen.

In deze ontwikkeling gebeurt er op biologisch, cognitief, psychosoci-

Dit deel is in samenwerking met andere gebieden verantwoorde-

aal gebied van alles in de hersenen en het lichaam. Er ontstaat door

lijk voor functies als plannen, organiseren, abstract denken, sociaal

al deze verschillende ontwikkelingen, die ook nog niet eens parallel

gedrag en impulsbeheersing. Deze zaken worden dus als laatste ont-

verlopen, een chaos, een disbalans. Dit verklaart het bekende, dwarse

wikkeld en zullen dus pas volledig ontwikkeld zijn aan het eind van

pubergedrag.

de adolescentie. In de puberteit vindt een verdere organisatie van de
hersenen plaats, verbindingen worden beter en efficiënter, maar het

De adolescentie omvat de periode van ongeveer twaalf

gebeurt wel in een verschillend tempo. Dat betekent dat verschillende

tot vijfentwintig jaar, waarvan de periode van twaalf tot

vaardigheden ook op verschillende momenten tot rijping komen. Ook

achttien vaak de puberteit wordt genoemd.

is er bij pubers onderling verschil in rijpingssnelheid. Dat maakt het
voor het onderwijs lastig om daar een lijn in te trekken.

De puberteit begint in de hersenen. De hypothalamus zet een waterval van hormoonafgifte in gang. Hierdoor vindt er een ingrijpende

Drie fasen

verandering in de hormoonspiegel plaats. Het lichaam ondergaat

De cognitieve ontwikkeling kan onderverdeeld worden in drie perioden:

hierdoor verschillende veranderingen, waaronder de secundaire

• De vroege adolescentie (10-14 jaar).

geslachtskenmerken, bij meisjes begint de borstgroei en jongens krij-

De invloed van de hormonen en hersenontwikkeling op de kinderen

gen meer lichaamsbeharing. Ook nemen de lengte en het gewicht

is groot. De emoties hebben de overhand boven rationeel denken. Ze

toe. De hormonen worden in horten en stoten door het lichaam

willen graag onafhankelijk van hun ouders zijn.

gestuurd en zorgen voor onbekende gevoelens. Het veroorzaakt een

• De midden adolescentie (14-16 jaar).

disbalans in het lichaam en de hersenen.

De jongere is geneigd risico’s te nemen, omdat hij graag sensatie wil

Cognitieve ontwikkeling

6

beleven. Hij richt zich vooral op leeftijdsgenoten, wil erbij horen en
in de smaak vallen. Risico’s nemen en bij de groep horen vraagt van

De cognitieve ontwikkeling is de groei van het verstand, het denkver-

ouders aanwezig zijn bij wat er zich kan of gaat ontwikkelen.

mogen. Onze hersenen bestaan voor het grootste deel uit grijze en

• De late adolescentie (16-22 jaar).

witte stof. Grijze stof bestaat uit de hersencellen, de zenuwcellen, en

De hersenen komen geheel tot ontwikkeling. De jongere leert in deze

een deel van hun uitlopers. Witte stof wordt voornamelijk gevormd

fase de gevolgen van zijn handelingen te overzien. Weloverwogen

door de uitlopers. De uitlopers zijn voorzien van een laagje myeline.

keuzes maken lukt nu wel.
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op zo’n moment voor de puber de prefrontale cortex moet zijn. Het is van
belang dat met de jongere meegedacht
wordt, opties worden doorgenomen en
consequenties worden doorgesproken.
Hierdoor wordt er een goede omgeving
gecreëerd, waarin de hersenen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. In deze
setting worden de waarden en normen verder ontwikkeld, wordt positief
gedrag versterkt, worden grenzen verkend en ontdekt, ontstaan er kaders en
alternatieve opvattingen. Zo wordt een
eigen persoonlijkheid ontwikkeld.
De rol van de ouders – en in het verlengde: de rol van de groepsleider –
kan worden weergegeven als degene
die aanwezig is. De vader als vader,
de moeder als moeder. En de docent
als docent die zijn vak vanuit passie

Psychosociale ontwikkeling

kan neerzetten. In praktische zin betekent het dat de volwassene

De psychosociale ontwikkeling van de puber kent een andere inde-

belangstelling toont, in gesprek gaat, grenzen aangeeft en daarvoor

ling en loopt niet parallel met de cognitieve ontwikkeling. Dit verschil

argumenten aandraagt, begeleidt bij het huiswerk door structuur te

maakt het moeilijk voor de volwassene om het gedrag van de jongere

bieden, hulp biedt indien gevraagd en helpt bij organisatie en plan-

te begrijpen.

ning.
Omdat elke jongere anders is, is het goed om je als volwassene steeds

Kenmerken van pubers:

af te vragen: Gaat het over dit kind? Wat herken ik bij mijn eigen

Onzeker

puber? Wat werkt in de communicatie met deze puber?

Rebellerend

Het communiceren met pubers vraagt om een zekere alertheid, waar-

Experimenterend

bij het belangrijk is om te weten, dat ze hun verhaal willen vertellen,

Autoriteit in twijfel trekkend

zich veilig en gewaardeerd willen voelen en gevoelig zijn voor echte

Willen bij een groep horen

nieuwsgierigheid. Laat dat zien door te benoemen wat jij als volwas-

Egocentrisch

sene voelt, door het vertellen te stimuleren, door gericht door te vra-

Willen in discussie: ja, maar….

gen, waardering uit te spreken voor hun denkproces, het gevoel te

Protesteren tegen regels en opdrachten,

geven dat je zelf ook wilt leren. Dit zorgt voor zelfvertrouwen bij de

maar houden zich er ook wel eens aan

puber, wederzijds begrip en vergroting van ieders zelfkennis.

De eerste periode (10-11 jaar) bestaat vooral uit zelfbescherming. Ze
zijn vooral met zichzelf bezig en willen geen hulp van anderen. In de
tweede periode (12-13 jaar) richt de jongere zich juist op de ander.
Wat anderen vinden wordt belangrijk. Ze gedragen zich vooral sociaalwenselijk. Rond het 17de en 18de jaar begint de derde periode,
de tijd van zelfbewustzijn. De blik is naar binnen gericht. Het begin
van de laatste, vierde, periode, die ook terug te vinden is in de derde
fase van de cognitieve ontwikkeling – de late adolescentie – is voor
elke jongere zo verschillend, dat er geen leeftijd voor te geven is. Er
ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid voor eigen acties. De
jongere kan de gevolgen van zijn handelingen overzien en is in staat
zichzelf te corrigeren of te verbeteren.

Vervangende prefrontale cortex
De puberteit van de jongere kenmerkt zich door chaos en disbalans.

Klaas Dijkhuis is redacteur van Mensenkinderen

In dat kader is het belangrijk dat ouders en school structuur bieden.

Fotografie: Albert Bokslag

Nieuwe inzichten leren dat jongeren bepaalde zaken nog niet kunnen
en deze pas in de loop van hun puberteit ontwikkelen. Dat ze nog

Bij dit artikel is gebruikt gemaakt van de brochure ‘Puberhersenen in

niet kunnen plannen en organiseren, veroorzaakt door een onvol-

ontwikkeling’ van de Hersenstichting Nederland en informatie van

doende ontwikkelde prefrontale cortex, betekent dat de volwassene

Scholengemeenschap Stevensbeek te Boxmeer.
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Lerende pubers

Klaas Dijkhuis

Op een donderdagochtend zat ik al voor dag en dauw in de trein richting Boxmeer om met Marion Jans,
docent drama en dans en Berita Cornelissen, sector directeur van Scholengemeenschap Stevensbeek,
afdeling Jenaplan Voortgezet Onderwijs in gesprek te gaan over de lerende puber. Ik had me goed
voorbereid door de brochure van de Hersenstichting Nederland over ‘puberhersenen in ontwikkeling’ en
het artikel van Eveline Crone te lezen. Vooraf had ik mijn vragen toegestuurd. In de trein realiseerde ik
me dat het eigenlijk alleen ‘hoofdvragen’ waren, niet gericht op de totale mens, in dit geval de puber.
Zo was ik benieuwd hoe zij omgaan met het plannen, zelfverantwoordelijk leren en keuzes maken door
pubers, maar ook hoe zij met ouders communiceren over de manier waarop zij onderwijs geven en
met pubers omgaan. Ik realiseerde me dat het niet om het hoofd met zijn hersenen gaat, maar wat de
hersenen doen met ons als totale mens. Mijn gedachten over deze vragen bleken een prachtige opstap
voor een boeiend en informatief gesprek.

De prefrontale cortex is een gebied in de hersenen, gelegen in het
voorste gedeelte van de frontale kwabben. De prefrontale cortex
is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen
nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Net als bij
sommige andere delen van de hersenen, vindt er gedurende de
hele kindertijd ontwikkeling van de prefrontale cortex plaats. Dit
is met name het geval in de puberteit, hetgeen een verklaring kan
zijn voor zogenaamd ‘pubergedrag’. De prefrontale schors is niet
alleen het laatst ‘voltooid’ in de ontwikkeling, maar vermoedelijk
ook het deel van de hersenen dat het meest kwetsbaar is voor
veroudering. De prefrontale cortex deel is zeker tot en met het
twintigste levensjaar in ontwikkeling.

Het bovenstaande illustreert de manier waarop vaak met ons brein

gevraagd om de puber te beschermen, maar ook te stimuleren. De

wordt om gegaan. In het gesprek met Berita en Marion kom ik er steeds

weerstand van de volwassene werkt als katalysator in de ontwikkeling

weer achter, dat het zo gemakkelijk is de hersenen los te koppelen van

van dit hersengedeelte.

het lichaam en het lichaam van de hersenen. Mijn gesprekspartners

Marion vertelt: “Je kunt natuurlijk uitgaan van de nog niet ontwik-

benadrukken dat het nodig is te spreken over een totaalbenadering.

kelde prefrontale cortex en in het onderwijs bijvoorbeeld stoppen met

In hun jenaplansector van SG Stevensbeek (vmbo en havo/vwo tot en

plannen en het maken van keuzes (school- of beroepskeuzes). Maar

met de derde klas) proberen zij deze benadering op elk niveau vorm te

dan stellen we zaken uit, die geen uitstel verdienen. Het is juist een

geven. De wijze waarop zij de volwassene en de leerling in hun school

hele goede periode om met school- en beroepskeuze om te gaan.

benaderen is betrokken en hartverwarmend. De hersenen brengen ons

Wij hebben er voor gekozen om wel te plannen en wel bezig te zijn

in balans, maar ook in disbalans. Dat geldt in nog sterkere mate voor

met keuzes maken. Vanaf de eerste klas doen de leerlingen bij ons op

een puber. Hierdoor heeft de puber het moeilijk met zichzelf. En de

school veel ervaring op in keuzeprocessen. Wij kennen heterogene

volwassene vindt het lastig om daar mee om te gaan.

brugklassen, een uitzondering in Nederland. Kinderen kunnen na
groep 8 instromen in een klas waar kinderen met een vmbo- en een

8

De jongere krijgt in de puberteit gelegenheid om ervaringen op te

havo-vwo-advies samen onderwijs genieten. Ze werken op hun eigen

doen door te experimenteren met wat hij tegenkomt. De puber hoeft

niveau, maar kunnen per vak doorstromen en hun talenten ontwik-

het nog niet te weten. Hij kan het ook nog niet weten, want een

kelen. Ze hebben twee jaar de tijd om hun definitieve eerste eindexa-

onderdeel van zijn hersenen is nog in ontwikkeling. Juist in de puber-

menniveau te bepalen.

teit doet hij veel ervaringen op, omdat er dan vaak keuzes gemaakt

Door structureel met pubers te reflecteren op hun werkhouding, con-

worden op basis van resultaat op korte termijn. De frontale hersen-

centratie, talenten en mogelijkheden en uitdagingen, dagen we jon-

schors, waaronder de prefrontale cortex, is nog niet volledig ontwik-

geren uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit vraagt van de docent

keld, maar is voor het maken van plannen, organiseren, abstract

het vermogen om bij de jongere de hersenen op aan te zetten, ver-

denken, gedrag en impulsbeheersing wel nodig. De ouder en de

trouwen te geven en uit te dagen. Bij ons op school is er voor docen-

docent worden uitgedaagd om voor de lerende puber op dat moment

ten continu gelegenheid om zich te scholen in gespreksvaardigheden

de prefrontale cortex te zijn. De volwassene wordt nadrukkelijker

en een houding, waardoor dit mogelijk wordt.
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In de onderbouw hebben alle leerlingen zes keer per week studie-

docenten op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind.

werk-tijd. Tijdens deze blokken zijn er twee begeleiders. De pubers

Hierbij is uiteraard ook aandacht voor de mogelijkheden en de onmo-

krijgen elke week een programma uit de verschillende leergebieden

gelijkheden van hun kind met betrekking tot de ontwikkeling van het

aangeboden. Zij maken daarop zelf een planning. Door de leerlingen

puberbrein. Daarnaast zijn er ook regelmatig ouderavonden, waarin

steeds met vragen, standpunten en suggesties uit te dagen, stimule-

ouders worden voorgelicht over de recente onderzoeken en ontwik-

ren wij de ontwikkeling van de prefrontale cortex.

kelingen met betrekking tot het puberbrein. Tijdens ouderavonden

Berita geeft aan dat pubers om ook duidelijkheid en grenzen vragen.

wordt gesproken over de opvoeding en de begeleiding van jonge-

Ze willen weten hoe je over zaken denkt en wat wel en niet door de

ren in deze fase van hun leven: Welke rol neem je aan ten opzichte

beugel kan. In zo’n gesprek sputteren ze soms tegen met teksten die

van je kind? Wat verbied je wel en niet? Mag verbieden wel? Hoe

als vervelend en brutaal ervaren kunnen worden. Het is echter grap-

belangrijk is het dat je contact hebt met ouders van vrienden en leef-

pig, maar niet zo verwonderlijk (want daar hadden ze de volwassene

tijdgenoten van je zoon of dochter? Al deze zaken komen aan de

juist voor nodig) om jouw woorden en argumenten terug te horen in

orde en worden door onze ouders zeer op prijs gesteld. Het werkt

gesprekken met leeftijdsgenoten.

alleen al bij ouders door ze het gevoel te geven, dat ze er niet alleen

Naast een benadering om de ontwikkeling van de prefrontale cortex

voor staan en dat hun vragen en hun problemen ook door anderen

te stimuleren bieden we leerlingen ook bescherming door betrokken

gedeeld worden. Ouders kunnen elkaar vaak de antwoorden geven

te zijn en het stellen van grenzen. Zo kunnen ze in deze uitdagende

op vragen die de andere ouder door ervaring al heeft. Vooral deze

en liefdevolle omgeving werken aan hun ontwikkeling.”

gezamenlijkheid werkt heilzaam. Belangrijk om met elkaar grenzen

Berita vult aan: ”Kinderen die de bovenbouw van het vmbo gaan

te zoeken om grenzen te kunnen stellen, zonder een blok tegen de

doen hoeven na de tweede klas niet te kiezen voor een sector, zoals

kinderen te vormen.

techniek, zorg en welzijn, economie of groen, zoals dat op de meeste

Wij zeggen ouders, dat het soms erg moeilijk kan zijn om je zoon

andere vmbo-scholen gaat. Wij hebben gekozen voor het intersec-

of dochter aan te spreken op zijn of haar handelen, maar dat je dat

toraal programma in de derde en vierde. Dat past uitstekend in het

toch moet blijven doen. Je moet er als ouders bij blijven, aanwezig

jenaplanconcept. Leerlingen (basis, kader en theoretisch/gemengd)

zijn en je als ouder niet terugtrekken. Je bent als volwassene (ouder

volgen in de derde klas een breed programma met vier thema’s,

of docent) geneigd om de ‘lieve vrede’ te bewaren, waaruit een

waarbij ze in aanraking komen met verschillende beroepsvelden en

terugtrekkende beweging kan ontstaan. De jongere is bezig zich los

bijbehorende vaardigheden waarbij reflectie op wat het betekent

te maken van zijn ouders, maar moet ook iets hebben om zich van

voor de puber zelf, gelinkt aan eigen interesse, kwaliteit, talent en

los te maken. Het hoofd is in zo’n periode soms een grote chaos vol

passie de kern van het leerproces is. Na de derde klas kiezen de leer-

tegenstrijdige gedachten en emoties. Het is dus belangrijk om op dat

lingen hun eigen prestaties (levensechte opdrachten die commercieel,

moment als volwassene juist aanwezig te blijven. Aanwezig te blijven

dienstverlenend of commercieel van aard zijn en liefst voor een ‘echte

in aandacht en in het stellen van grenzen. In deze woordenwisseling

klant’ worden uitgevoerd) en bieden we veel stageactiviteiten aan.

of ruzies kunnen de gemoederen hoog oplopen en kunnen er zaken

Binnen het intersectoraal onderwijs volgen jongens en meisjes ook in

worden geroepen, die niet voor herhaling vatbaar zijn. Pubers zijn

de bovenbouw samen onderwijs, heel belangrijk voor de ontwikke-

soms onhandig en niet in relatie. De woorden zijn echter meestal niet

ling van de puber. Je ziet vaak dat in een sector als zorg veelal meisjes

persoonlijk bedoeld. De jongeren zijn in deze fase van ontwikkeling

zitten en in een sector techniek hoofdzakelijk jongens. In het intersec-

nog niet in staat in te voelen wat deze woorden met de volwassene

torale programma is dit niet zo. We zijn aan het onderzoeken of dit er

doen. Het empathisch vermogen laat hen vanwege de nog niet vol-

ook voor zorgt dat pubers in het vervolgonderwijs meer op hun plek

ledig ontwikkelde hersenen in de steek. Gevoelens zijn er wel, maar

zitten en minder van studierichting veranderen.

vooral op zichzelf gericht. Het is essentieel om in deze fase daadwerkelijk contact te maken met de puber door het stellen van (oprechte)

Met ouders wordt regelmatig gesproken, in de eerste plaats over

vragen, door nieuwsgierig te zijn naar zijn denken, waardoor je zijn

het functioneren van het individuele kind. Ouders worden door de

hersenen op aan zet en hem leert denken!
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Een aantal van de conflicten met de puber speelt zich ook vaak af
rond zaken als roken, alcohol, drugs en andere verslavingen. Het is
bij verslavingen (liever experimenteergedrag)

ook van belang om

de driehoek kind, ouder en school goed te onderhouden. Op de
school van Berita en Marion wordt deze driehoek veelvuldig ingezet.
Een voorbeeld is de regel over het roken. Er mag alleen op het plein
gerookt worden, maar alleen met toestemming van de ouders. Deze
afspraak zorgt er voor dat ouders betrokken worden bij schoolzaken.
Een voorbeeld van samen grenzen stellen en onderhouden en samen
verantwoordelijk zijn.
Berita en Marion vinden het belangrijk dat de volwassenen voor de
jongere het voorbeeld zijn. Het voorbeeld geven moet thuis en ook
op school gebeuren. In school is hier veel aandacht voor. Regelmatig
vindt er scholing plaats, wordt er gesproken over nieuwe inzichten
en houden collega’s elkaar op de hoogte door ervaringen uit te wisselen. De docenten intersectoraal hebben allemaal een mastermodule
‘Loopbaanleren’ gevolgd om de keuzeprocessen van de pubers goed
te kunnen begeleiden. Het hele team heeft de driejarige jenaplanopleiding afgesloten, waarbij maar liefst 27 collega’s het jenaplandiploma haalden, dat voor het eerst is uitgereikt aan docenten uit het
voorgezet onderwijs.
Na ruim anderhalf uur neem ik afscheid. In de trein krijg ik nog een

De sector Jenaplan VO, onderdeel van Scholengemeenschap

prachtig voorbeeld van twee pubers in gesprek over de uitslagen

Stevensbeek (vanaf november 2010 ‘Metameer’), is een

van de verkiezingen de dag ervoor. De argumenten van de een om

Jenaplan VO school, gelegen in het Brabantse Boxmeer met

PVV te stemmen en van de ander om SP te stemmen vliegen over en

een populatie van ongeveer 500 leerlingen.

weer. Soms hoor ik hun eigen woorden en emoties, soms hoor ik de

In de onderbouw volgen de kinderen de lessen in heterogene

argumenten van een volwassene. Een schitterende illustratie van ons

klassen; leerlingen met een vmbo-advies en leerlingen met

gesprek.

een havo-vwo-advies volgen samen onderwijs. Na de derde
klas stromen de havo- en vwo-leerlingen door naar een
Klaas Dijkhuis is redacteur van Mensenkinderen

andere locatie.

Fotografie: Albert Bokslag

aan 't hart
Redactie
Na vijfentwintig jaar lid te zijn geweest van de redactie heeft Ad Boes besloten om op 1 januari 2011 afscheid te nemen. Hoewel
Ad onvervangbaar lijkt te zijn, gaan we toch op zoek naar een nieuw redactielid. De belangrijkste taken zijn het beoordelen van
artikelen en meedenken over nieuwe thema’ s en artikelen. De redactie komt vijf keer per jaar bij elkaar in Amersfoort. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 035 6280242 of 06 44236283

Jaargang 26
De redactie is begonnen aan het invullen van de thema’s voor deze jaargang.
• november: Kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie (het kind als cultuurvernieuwer)
• januari: Zorg voor alle kinderen (diagnosticeren en etiketteren, interne begeleiding, hoogbegaafdheid)
• maart: Spel en beweging
• mei: Ontwikkelen jongens en meisjes zich anders? Wat betekent dat voor het leren en het onderwijs?
We zijn op zoek naar mensen die een artikel bij een van deze thema’s willen schrijven. Maar ook wanneer u een artikel wilt schrijven
over iets waar u of uw school trots op bent, bent u van harte welkom. Maar ook uw bijdrage in de vorm van cartoons, foto’s of
columns worden door ons erg gewaardeerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl,
035 6280242 of 06 44236283
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Samen leven en leren in het
voortgezet onderwijs

Erik Brandt en Bas Wesselink

In augustus 2009 is in Zwolle JenaXL gestart met 63 leerlingen. Docenten en leerlingen van VMBO,
HAVO en VWO geven in drie heterogene stamgroepen met zowel eerste- als tweedejaars vorm aan
voortgezet jenaplanonderwijs.

In augustus 2009 is in Zwolle JenaXL gestart met 63 leerlingen.

deden onderzoek naar de veranderingen die zich in

Docenten en leerlingen van VMBO, HAVO en VWO geven in drie

hun eigen lichaam voltrekken, naar de psychologische

heterogene stamgroepen met zowel eerste- als tweedejaars vorm aan

effecten daarvan en naar de manier waarop tieners en

voortgezet jenaplanonderwijs.

ouders in verschillende tijden en culturen met elkaar

Typische pubers

omgaan. In de kring gingen ze in gesprek met elkaar
en met jongeren voor wie de pubertijd al voorbij is:

Het is half januari 2010 als de viering van Romeo’s en

Hoe is het om puber te zijn? Hoe zijn jouw ouders?

Julia’s plaatsvindt. Elke maandag- en donderdagmid-

Hoe gaat het bij jullie thuis? Met elkaar hebben ze

dag staat projectonderwijs in het ritmisch weekplan;

een vragenlijst opgesteld die ze na het toneelstuk aan

hier Xperience genoemd. Deze Xperience was opge-

hun ouders hebben voorgelegd.

bouwd rond het klassieke stuk van Shakespeare,
waarin twee tieners de wensen en adviezen van

Heterogene stamgroepen

hun ouders negeren en kennelijk zonder al te veel

Dagelijks begeleiden stamgroepleiders drie stamgroe-

nadenken over de toekomst veel te grote risico’s

pen als deze bezig gaan met gesprek, spel en werk.

nemen. Een deel van de leerlingen heeft het stuk opgevoerd, eerst

Onder hun leiding voeren de eerste- en tweedejaars van VMBO,

voor achtstejaars van scholen uit de omgeving en daarna voor hun

HAVO en VWO de kringgesprekken waarmee de dag begint, plannen

eigen ouders. Anderen deden de techniek, werkten in de catering of

en verwerken de leerlingen hun weektaken en worden de wereld-

zorgden voor de muzikale omlijsting.

oriënterende projecten gedaan, de Xperiences. Na de kring zijn er

De Xperience Romeo’s en Julia’s is gegroeid uit een suggestie van

steeds drie uur ingeroosterd, waarin vakdocenten instructies verzor-

Eveline Crone, die Shakespeare’s tragische tieners in de inleiding van

gen in de examenvakken en de verwerking hiervan begeleiden. Hierbij

haar boek ‘Het puberende brein’ aanwijst als typische pubers. Het

wordt gewerkt in niveaugroepen, zodat de eerstejaars VMBO-leerling

ging op JenaXL dan ook niet in de eerste plaats om een toneelavond.

andere instructies krijgt voor vakken als wiskunde, Nederlands, Engels

Natuurlijk was er in de weken vooraf veel gespeeld, maar het stuk is

of biologie dan een tweedejaars VWO-leerling. In de verwerkingstijd,

vooral gebruikt als een aanleiding tot werk en gesprek. Leerlingen

wanneer bij de instructies behorende taken worden gedaan, kunnen leerlingen met maatjes op hetzelfde
niveau verder werken, maar ook profiteren van de uitwisseling die in heterogene
maatjes- of tafelgroepen mogelijk is.
Belangrijke momenten in het ritmisch
weekplan zijn ook de Iedereenkomst, de
keuzewerkuren en de keuzecursus, waarmee leerlingen hun week afsluiten. Net
als de Xperiences zijn dit bij uitstek de
momenten voor ervaringsgericht, coöperatief, ontdekkend en onderzoekend
leren. Bezig met uitdagende, deels zelfgestelde taken geven leerlingen hier zin aan
de specifieke vaardigheden en vakkennis
waarop de vakdocenten zich tijdens de
instructies richten.
Omdat studiehouding en -vaardigheden
voor leerlingen op JenaXL van groot
belang zijn, reserveert de stamgroepleider
wekelijks tijd voor planning en evaluatie.
Op vrijdagmiddag lopen de leerlingen van
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de stamgroep gezamenlijk de afgelopen week door: Wat ging goed,

terug, waarna hij in overleg met de leerling aandachtspunten voor de

wat kan de komende week beter? Wat is af, gedaan en geleerd, wat

komende periode formuleert. Ouders spelen hierbij een belangrijke

verdient meer aandacht? Hoe zelfsturend ben ik geweest? Hoe ging

rol, omdat de school hen ook bij het schoolleven wil betrekken.

het samenwerken? Heb ik op tijd hulp gevraagd? Vragen die belangrijk zijn voor het plannen in de volgende week, wanneer leerlingen

Zelfstandige en samenwerkende pubers

zich op hun nieuwe weektaken moeten oriënteren. Bovendien moet

Publicaties als het al aangehaalde ‘Het puberende brein’ willen nog

wat goed gegaan is, een plekje krijgen in het portfolio waarin leerlin-

wel eens suggereren dat zo vorm gegeven onderwijs niets is voor

gen laten zien wat ze goed hebben afgerond, waar ze trots op zijn

tieners. Pubers zouden niet tot zelfstandig of samenwerken in staat

en wat ze op dit moment kunnen en kennen. Tijdens voortgangs-

zijn, ze zouden daartoe te impulsief zijn, te veel gedreven door wat

gesprekken en bij de rapportage komt de stamgroepleider hier op

hen nu emotioneert. Nu de school bijna een jaar draait, kan het team

Het ritmisch weekplan van JenaXL, zoals dat er tijdens schooljaar 2009-2010 uitzag voor een tweedejaars leerling die instructie volgt op Theoretisch/HAVO-niveau.
Ritmisch weekplan 2TH + Stamgroep
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45

Kring

Kring

Kring

Kring

Kring

9.15

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Economie

Biologie

Frans

Engels

Natuur- /scheikunde

10.15

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.30

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Duits

Nederlands

Techniek

Wiskunde

Geschiedenis

11.30

Plannen

Toneel

Muziek

LO

12.30

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Xperience

Keuzewerk

Xperience

Keuzewerk

Iedereenkomst
13.00
LO
15.45
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Leerlingen vrij

Evalueren
Keuzecursus
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van JenaXL zonder meer zeggen dat veel tieners goed uit de voeten
kunnen met deze vorm van jenaplanonderwijs. Niet dat er op school
altijd zo’n enthousiasme heerst als tijdens die avond in januari, toen
de Romeo’s en Julia’s van JenaXL vol trots waren over de prestaties
die zij zojuist geleverd hadden. Dat hoeft ook niet. Veel belangrijker

p u b ers

Keuzewerk
Met keuzewerk mogen de leerlingen zelf kiezen wat ze
gaan doen. Zo hebben een paar leerlingen iets gedaan
over films maken, over glas en over treinen. Julian en Teun

is dat een overgrote meerderheid van de leerlingen dagelijks laat zien

werken deze periode aan een nieuwe plattegrond voor de

vooral ook heel productief aan het werk te gaan en goed te willen

school. Eerst meten ze alle lokalen, de aula, de tussenhal,

leren. Met regelmaat bloeit in de kring een echt gesprek op, soms

de was- en rommelhokken, de gymzaal, etc. Alle lengte-

zelfs naar aanleiding van plannen en evalueren. Geregeld wordt het

en breedteberekeningen zetten ze op een meetplan. Als

keuzewerk in het ritmisch weekplan tot een gelegenheid waarbij leer-

dat klaar is, gaan ze de plattegrond op schaal uitwerken.

lingen zich echt laten leiden door zaken die hen werkelijk boeien of

Er komt dan in de hal van de school een plattegrond, met

wordt Xperience echt ervaringsleren.

natuurlijk een legenda erbij en bij ieder vaklokaal ook
een foto van de leraar die daar instructie geeft en bij de
stamgroepruimtes een foto van de stamgroepen. Ze vinden

Erik Brandt en Bas Wesselink
zijn respectievelijk
stamgroepleider en leerling

dat ze hier veel van leren: meten, rekenen, werken met
schalen en daarna een mooie presentatie verzorgen. Julian
heeft het zelfs over een onthulling tijdens de Iedereenkomst.

van JenaXL te Zwolle
Fotografie: Martijn de Haan
Cartoon: Janneke Kaagman
Bronvermelding
Het Puberende Brein, Evelien
Crone, Amsterdam, 2008

Xperience
Op JenaXL doen wij
elke periode een andere
Xperience. De eerste
Xperience was ‘Express
Yourself’, naar een
nummer van Madonna.
Ik vond dit de minste
Xperience; het was de eerste en bedoeld om elkaar wat
beter te leren kennen. Daarna kwam de Xperience ‘Romeo’s
en Julia’s’, waarbij we eindigden met een spetterende
show. Hierna kwam er een iets vreemdere Xperience, want
als je tweedejaars HAVO/VWO-leerling of eerstejaars was,

Iedereenkomst
Elke woensdagmiddag om 12.30 uur (een half uur voordat
we vrij zijn), hebben we een Iedereenkomst. Dan komt de
hele school bij elkaar en worden er algemene mededelingen
gedaan en zaken besproken die de hele school aangaan.
Soms worden er ook presentaties van keuzewerk en een
Xperience gehouden. Ook werd er een keer een alcoholclinic
gegeven.

kon je kiezen tussen ‘Energie’ en ‘Verhalen Vertellen’. De
tweedejaars VMBO-leerlingen deden een Xperience die iets

Kringen

te maken had met hun sectorkeuze in het derde jaar. De

We beginnen elke dag met een kring en sluiten er ook mee

Energie Xperience sloot af met het maken van een EduBord

af. Het is elke dag een andere kring. Selena en Sharina

(een bord waarop een afbeelding staat met een legenda

hebben laatst een interessante kring gehouden over

met knopjes waarmee je een lampje kunt laten branden

wonen in een woonwagen en over het woonwagenkamp

bij bepaalde onderdelen van de afbeelding). Ons groepje

waar zij wonen: “Het ging erg goed. We hadden een

maakte een bord over een boorplatform. De Xperience

powerpoint gemaakt en hebben daar met de stamgroep

‘Verhalen vertellen’ sloot af op het jaarlijkse verhalenfestival

een half uur over gepraat. We hebben laten zien hoe

in de binnenstad van Zwolle. De vierde en laatste Xperience

woonwagenbewoners vroeger leefden en handelden. En

van dit jaar gaat over kamp, want we gaan aan het eind

ook over hoe wij nu leven. Het ging ook over ons, want wij

van het jaar op kamp. We trekken in deze Xperience elke

wonen zelf in een woonwagen. We hebben het ook over

maandag de natuur in om bijvoorbeeld slootjes en grachten

discriminatie gehad, want mensen in een woonwagenkamp

te onderzoeken. Dit gaan we ook op kamp doen.

worden vaak gediscrimineerd. Helaas”.
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Voortgezet onderwijs, 		
as It should be

Erik Peperkamp

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) biedt jenaplan voortgezet onderwijs aan meer
dan dertienhonderd leerlingen. Zij worden niet alleen begeleid naar hun diploma, maar ook naar
volwassenheid en verantwoordelijkheid. De pedagogiek houdt niet op bij de basisschool, maar gaat
op deze school ook door tot na de puberteit.

SSgN-visie

aandacht voor leerlingen weten we veel leerlingen dat extra zetje te

De SSgN-visie is geïnspireerd door het Jenaplan: de jongere staat

geven wat ze nodig hebben.

centraal, elke jongere is uniek. We willen hem uitdagen in zijn kwa-

We werken met heterogene onderbouwklassen: leerlingen met

liteiten en ondersteunen in de omgang met zichzelf, de ander en

VMBO-T, HAVO en VWO niveau zitten twee jaar samen in één groep,

de wereld.

HAVO en VWO drie jaar. Hierdoor krijgen jongeren langer de tijd om

Onze jongeren zijn natuurlijk gewone pubers. Pubers zijn meer

naar het gewenste niveau door te stromen. Ze krijgen reële kansen,

met sociale en emotionele zaken bezig dan met school. Ze hebben

waardoor meer jongeren boven het advies van de basisschool hun

moeite met plannen en kunnen plotseling iets doen of zeggen wat

diploma halen dan op andere scholen.

je niet van hen had verwacht. Door je niet alleen op de leerstof te

14

richten, maar ook op de jongere zelf kun je door betrokkenheid en

In de praktijk

grenzen stellen passende begeleiding bieden. Jenaplan is een pas-

In de onderbouw werken we met heterogene klassen die begeleid

send antwoord op de behoefte van deze pubers.

worden door een mentorenkoppel. Dit mentorenkoppel geeft de

De eisen aan het diploma en het onderwijs zijn voor onze leerlingen

klas naast hun eigen vak een mentoruur, de jenaweekopening en de

hetzelfde als elders. Na vier, vijf of zes jaar doen onze leerlingen lan-

jenaweeksluiting, zodat ze de klas elke dag zien. In de jenaweekope-

delijk eindexamen voor resp. VMBO-T, Havo en VWO. SSgN-leerlin-

ning starten we met een gesprek over de actualiteit in de wereld,

gen zijn echter breder ontwikkeld: ze zijn zelfverantwoordelijk, sociaal

in de groep of van individuele leerlingen. In het mentoruur werken

vaardig en bewust van de wereld om hen heen. Door zicht op en

leerlingen aan studievaardigheden. Ze leren plannen, sneller en beter
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lezen en woordjes leren. In dit uur vullen

werken aan de brede ontwikkeling in de

ze ook het zelfrapport in met vele vragen,

lessen en profielmiddagen. In de profiel-

zoals ‘Hoe werk je? Hoe ga je om met jezelf

middagen gaan ze aan de slag met een

en met anderen (medeleerlingen en docen-

onderwerp dat past binnen hun gekozen

ten)? Wat vind je van je inzet en resultaten

profiel. Binnen maatschappijprofielen wor-

in de vakken? Waar liggen je talenten bin-

den ex- gedetineerden uitgenodigd om dit

nen en buiten school en hoe ontwikkel je

maatschappelijke probleem met hoofd,

die? Wat neem je je voor?’ Het zelfrapport

hart en handen te beleven. De natuurpro-

is een mooi document voor het gesprek

fielen verdiepen zich in uitgebreide prac-

tussen leerling, mentor en ouders.

tica. Cultuur besteedt bijvoorbeeld een
middag aan architectuur. In een andere

De jenaweeksluiting is een viering, soms
met een activiteit in de klas, soms op het podium. Publiek is altijd de
eigen klas. Viermaal per jaar treden ze op voor meer klassen. Bij de

profielmiddag wordt een nieuw Nederland ontworpen.

kerst- en de jaarsluiting zijn er optredens voor de hele school.

Kwaliteiten en talenten

Deze uren maken de groep tot een groep en zorgen dat iedere leer-

Iedere leerling heeft kwaliteiten. In verschillende activiteiten laten

ling gezien wordt en zijn eigen plekje heeft.

we ze ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. We proberen daar-

Samen gaan ze naar de andere lessen in de afzonderlijke vakken. In

bij zoveel mogelijk van de acht intelligenties van Gardner aan bod te

die lessen werken ze in blokken zelfstandig, in groepjes of als klas

laten komen (taal, mathematiek, beeld, muziek, bewegen, naturalis-

in zijn geheel. In sommige vakken, zoals bijvoorbeeld bij wiskunde,

tisch, mens en zelf).

werken ze meer met niveaugroepen, omdat de verschillen te groot

In de lessen worden deze talenten gestimuleerd. Er zijn talenten die

worden. Bij andere vakken werken ze meer samen, maar altijd met

we ook buiten de lessen stimuleren. In het rooster maken we bijvoor-

de heterogene groep in een klaslokaal. Alle leerlingen worden op hun

beeld ruimte voor leerlingen van wie talenten extra ondersteuning

eigen niveau beoordeeld.

krijgen: plusklassen voor leerlingen met culturele talenten en LOOT-

Projecten

faciliteiten voor topsporters.

Binnen de lessen worden kleine projecten gedaan, zoals ‘Hoe overleef

Resultaten

ik de brugklas’ bij Nederlands, ‘Regioreisbureau’ bij Frans, ‘Debat’ bij

De leerlingen van onze school zijn representatief voor de Nijmeegse

Engels ‘Voedingsonderzoekjes’ bij biologie en ‘De presentatie van een

regio: kinderen uit stad en dorp, hoog- en laagopgeleide ouders,

krant’ bij economie. Daarnaast heeft iedere groep vijftien tot twintig

allochtonen en autochtonen. We hebben een leer- en leefgemeen-

projectdagen. Een aantal projecten is op persoonlijke of sociale ont-

schap waarin leerlingen en docenten zich thuis voelen en waar ze

wikkeling gericht. Zo hebben we een project waar leerlingen elkaar

trots op zijn. Met de leerlingen bereiken we goede resultaten, zowel

hun oude basisschool en leefomgeving laten zien en een project waar

in de vorm van het behalen van een diploma als het realiseren van een

ze kennismaken met andere religies, homoseksualiteit en leven met

brede ontwikkeling.

een beperking. Andere projecten gaan meer in op de relatie met de
wereld. Zo creëren de eerste klassen in een project met elkaar een

Erik Peperkamp is conrector van de onderbouw van de

nieuwe wereld. De tweede klassen gaan een dagje naar Duitsland

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

waar ze via opdrachten de Duitse taal
oefenen. In een project van de beta-vakken en techniek onderzoeken leerlingen
als de technische recherche een moord.
De brede ontwikkeling in de onderbouw vindt zijn voltooiing in de uitwisseling. Een derde klas van het SSgN
wordt gekoppeld aan een klas uit Italië,
Spanje, Portugal, Turkije, Rusland of
Polen. De leerlingen worden gekoppeld
aan leerlingen uit die buitenlandse klas.
Onze leerlingen ontvangen twee weken
lang hun partner en laten hen onze cultuur zien. Vervolgens zijn onze leerlingen twee weken te gast bij het gezin
in het buitenland. Ouders en docenten
ervaren na deze uitwisseling een sprong
in de persoonlijke ontwikkeling en de
sociale vaardigheden van leerlingen.
In de bovenbouw worden ze klaargestoomd voor het examen. We blijven
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Je loopbaan begint al
in de brugklas

Marion Jans en Brigitte Spiekman

Nog steeds blijkt dat veel studenten in het MBO, het HBO en op de universiteit van studierichting veranderen, omdat zij
zich te weinig bewust zijn van hun eigen interesses, talenten en mogelijkheden.
De sector Jenaplan van scholengemeenschap Stevensbeek in Boxmeer kiest voor loopbaanleren om het keuzeproces van
leerlingen naar een vervolgopleiding al vanaf de start van de middelbare school te begeleiden.

Leren kiezen

recht doen aan basisbehoeften als grond voor de morele ontwikke-

Kiezen wordt gezien als een continu proces dat al begint in de brug-

ling, betrokkenheid, verbondenheid¹.

klas. Er vindt een verschuiving plaats van kiezen naar leren kiezen,
waarbij ook de consequenties van de keuzes in beeld komen.

Alle ervaringen die leerlingen in het onderwijs op school en buiten

Leerlingen worden, gedurende hun hele schoolloopbaan, uitgedaagd

school opdoen worden bij het keuzeproces betrokken. Hiervoor is

en gestimuleerd om zelf onderzoek te doen naar hun mogelijkheden

een loopbaangerichte leeromgeving nodig. Bij de sector Jenaplan in

en talenten. Door een gevarieerd aanbod van vakken, keuzevakken,

Boxmeer ziet die er als volgt uit:

stages en workshops, krijgen leerlingen een goed beeld van wat zij

• Leerlingen worden veelvuldig in contact gebracht met de echte

kunnen, met hun mogelijkheden en hun beperkingen. Zij krijgen

beroepspraktijk

zicht op hun interesses, op wat zij wel en niet willen en op wat hun

• Er is sprake van een krachtige, levensechte leeromgeving

ambities zijn.

• Er is veel aandacht voor reflectie

Daarnaast leren zij onderscheid maken tussen mogelijke vervolgoplei-

• Leerlingen maken keuzes en ervaren de consequenties van die

dingen, betaalde arbeid, zorgverantwoordelijkheid, maatschappelijke
activiteiten en vrije tijd.
Door al vroeg in hun schoolcarrière te leren bewust keuzes te maken,
ontwikkelen leerlingen initiatief, maken zij zelf plannen voor hun

keuzes
• Leerlingen worden hierbij gecoacht door ervaren docenten en
beroepskrachten

loopbaan en voeren deze plannen uit.

Loopbaanworkshops

De raakvlakken met het jenaplanconcept blijken overduidelijk; het

De sector Jenaplan vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten

voeren van een gesprek met kinderen, niet tegen kinderen, het

ontdekken, dat zij zich breed ontwikkelen, het maximale uit zichzelf

onderzoekend leren van kinderen, waarden-ontwikkeling en ontdek-

halen, iets te kiezen hebben, betekenis kunnen geven aan hun erva-

ken van de eigen waarden, moed: voor je eigen mening uitkomen,

ringen, een actieve rol nemen in hun eigen schoolloopbaanontwikkeling en zich als uniek wezen in de maatschappij neer kunnen zetten.
Mede door het aanbieden van loopbaanworkshops vanaf de brugklas, naast het reguliere curriculum, krijgt het ontwikkelen van de
genoemde vaardigheden bij kinderen een kans. Tijdens het ruime
en gevarieerde aanbod van loopbaanworkshops komen leerlingen
in aanraking met de passie van docenten en andere volwassenen en
leren zij dit te verbinden met opleiding en arbeid. Er wordt gekozen
vanuit de interesse van de leerling en er volgt steeds een terugkoppeling met de mentor in de klas. Op deze manier leren leerlingen van
elkaar en met elkaar.
De gevolgde workshops worden opgenomen in een portfolio, dat
een leidraad vormt bij het keuzetraject dat de leerling gedurende zijn
schoolloopbaan doorloopt.

Een loopbaanworkshop in de praktijk
Bij de workshop ‘Anatomie van het dier’ gaan de leerlingen ontdekken hoe dieren er uit zien. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook
aan de binnenkant. In het eerste deel van de workshop gaat de groep
op bezoek bij een bedrijf in Boxmeer. Hier wordt verteld hoe medicij-
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keuzes maken en de bereidheid tot verantwoording van de eigen

nen gemaakt worden om dieren in de toekomst beter te helpen en er

mening en keuzes¹.

wordt onderzoek gedaan naar ziekten bij dieren.

Er zijn duidelijke relaties met: ontwikkelgerichtheid (mondiger wor-

In het tweede deel van de workshop gaat de groep aan de slag met

den), wereldoriënterend, kritisch, coöperatief (samen zoeken naar

het ontleden van een dier. In dit geval een claresse, een grote vissoort.

het goede, zorg), zin-zoekend. Maar tevens met ervaringgerichtheid:

De leerlingen gaan zelf onderzoeken hoe de vis er van binnen uitziet.
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De vis wordt ontleed en alle ‘onderdelen’

leerjaar een breed programma krijgen

worden besproken tijdens het practicum.

aangeboden waarin onderdelen uit alle

De leerlingen die meedoen vinden de

mogelijke werkvelden aanwezig zijn. We

workshop erg interessant, maar natuur-

werken met vier thema’s: metamorfose

lijk ook spannend; het is heel bijzonder

van mijn kamer; jong zijn; hotel en the-

om een dier van binnen te bestuderen.

ater. In deze thema’s wordt de leerlingen

Docent Ellen van de Pasch: ‘Het is fan-

de gelegenheid geboden te proeven van

tastisch om te zien hoeveel plezier leer-

de verschillende sectoren (techniek, zorg

lingen beleven tijdens de practicumles.

en welzijn, economie en groen) en ken-

Soms valt het ook wel tegen, dan zijn de

nis te maken met de daarbij behorende

verwachtingen hoog en vinden leerlingen

basisberoepsvaardigheden

het akelig om in een dier te snijden. Dat

worden in het vervolgonderwijs. Het

is voor sommige leerlingen wel wennen’.

thema metamorfose van mijn kamer legt

Aan het einde van het practicum mogen

de nadruk op techniek, onder andere

de leerlingen de claresse fileren en mee-

door het zelf ontwerpen, tekenen en

nemen naar huis, zodat ze ‘s avonds

maken van een designstoel voor je kamer.

heerlijk kunnen genieten van een stukje

Het thema jong zijn bevat elementen uit

vis.

zorg en welzijn, waarin leerlingen het

Niels schrijft over deze workshop in zijn

leven van jongeren uit een niet-westers

portfolio: ‘Anatomie van het dier is leuk

die

vereist

land vergelijken met dat van henzelf en

en zeer leerzaam. Je krijgt de ruimte om het zelf te doen. Je leert zo

voorlichtingsbrochures en artikelen schrijven over alcohol, drugs en

beter hoe een vis er van binnen uitziet. Als ik de kans krijg wil ik dit

seksualiteit. Het thema hotel heeft vooral economische opdrachten,

vaker doen. Jammer dat dit geen standaardonderdeel van biologie is’.

zoals receptiewerkzaamheden en wordt afgesloten met een diner

Uit het logboek van Tessa: ‘Ik zat als enige meisje bij anatomie van

voor ouders. In het thema theater komen alle disciplines samen: de

het dier, dus ik dacht: vissen open snijden, dat is eigenlijk niks voor

techniek, catering, podiumkunsten, PR, EHBO, beveiliging en logistiek

mij. Maar toen ik eenmaal bezig was met het beestje te ontleden en

en decorbouw. Het wordt afgesloten met een gezamenlijk theater-

ik mezelf over de stank heen zette, vond ik het ook leuk en leerzaam.

stuk door alle derdejaars voor eigen leerlingen en leerlingen van de

Het is echt veel leuker om in het echt te kijken hoe zo’n vis er van bin-

basisschool.

nen uitziet dan om het uit een boek te leren. Je ziet beter hoe het er
uitziet, hoe het voelt en het blijft natuurlijk langer hangen. Het was

Daarnaast is er aandacht voor het aanleren van algemene vaardighe-

tof dat je een stuk vis mee naar huis mocht nemen, anders hadden

den, die het succesvol doorlopen van een MBO-opleiding en het ont-

mijn ouders nooit geloofd dat ik dat gedaan had!’

wikkelen van een gewenste beroepshouding bevorderen. Denk hierbij
aan het nakomen van afspraken en het volgen van regels, maar ook
aan samenwerken, initiatief tonen, zelfstandigheid, openstaan voor
kritiek, informatie opzoeken en verwerken, evalueren en reflecteren.
Tijdens de loopbaanlessen is er extra aandacht voor de persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen. Binnen deze lessen worden bovenstaande vaardigheden aangeleerd en verder ontwikkeld.
Door middel van praktijkopdrachten, simulaties, stages en bezoeken
aan ROC’s (Regionale Opleidingscentra), oriënteren leerlingen zich
verder op het werkveld. Het Intersectorale programma is sterk ervaringsgericht, aantrekkelijk en roldoorbrekend voor jongens en meisjes.
In het vierde jaar kiezen leerlingen uit de uitstroomvarianten ‘technologie en commercie’ en ‘dienstverlening en commercie’. Ze kiezen
een richting die hen voorbereidt op hun toekomstige beroepsopleiding. Dit betekent dat de opdrachten die ze dan doen specifiek voorbereidend zijn op de door hen gekozen vervolgopleiding. Natuurlijk
behoort een vervolg op HAVO-4 ook tot de mogelijkheden.

Intersectoraal programma
Naast de loopbaanworkshops wordt het loopbaanleren in het derde

Marion Jans en Brigitte Spiekman zijn docenten van de sector
Jenaplan van Scholengemeenschap Stevensbeek.
Fotografie: Albert Bokslag en Felix Meijer

en vierde leerjaar vormgegeven door een intersectoraal programma.
Intersectoraal onderwijs betekent, dat alle leerlingen in het derde

¹ Jenaplan 21, K. Both, hoofdstuk 5.
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De juiste verbinding
geeft gehoor

Jochem Klein Nagelvoort

Klas 1C komt binnen bij het leergebied Mens en Natuur. Ze hebben
hun derde les van deze week en weten precies wat ze gaan doen.
Praktijk. ‘Jochem, wat moeten we meenemen in het lokaal?’ vragen
ze. ‘Helemaal niets’, antwoordt Jochem, de docent. De leerlingen
gaan het lokaal in en gaan als vanzelfsprekend in een kring zitten
voor de instructie.
De eerste klassen zijn deze periode bezig met het thema ‘waarnemen’. Per week hebben zij vier lessen van veertig minuten Mens en
Natuur. Tijdens deze lessen rouleren de klassen binnen het leergebied. Klas 1C heeft gisteren een theorieles en een ICT-les gehad. Vandaag praktijk en een uitwerkuurtje. Voor elke klas is de roulatie elke
keer hetzelfde.
‘Welkom allemaal’, zegt Jochem. ‘Als je om je heen kijkt, zie je allemaal experimenten klaar liggen die iets te maken hebben met geluid
en horen. Ik wil dat je bij elk experiment drie vragen beantwoordt:

waar twee bekertjes met een lange wollen draad verbonden zijn en

• Wat zorgt voor een hoog of een laag geluid?

hij haar een bekertje overhandigt. Luuk houdt het andere bekertje

• Wat zorgt ervoor dat een geluid hard of zacht is?

bij zijn mond en praat er door heen. ‘Ik hoor je?!’ roept Charlotte

• Waardoor krijg je geluid bij dit experiment en wat heeft het met

wat ongelovig. Ze is enthousiast, maar gelooft niet dat het werkt en

geluid te maken?

Zelfstandig samenwerken

wil het nog een keer doen. Nu gaat ze achter een hoek staan, zodat
ze Luuk echt alleen via het bekertje kan horen. Luuk praat nog een
keer door zijn bekertje. ‘Zie je, ik hoor je niet’, roept Charlotte achter

De leerlingen buigen zich in groepjes van drie over de experimenten

de hoek vandaan. ‘Het touwtje mag nergens tegen aan komen en

die uitdagen om na te denken over de werking van geluid. Binnen de

het moet gespannen zijn’, zegt Koen. Charlotte snapt het niet, maar

groepjes is een verschil van aanpak te zien. De één probeert er met-

probeert het nog een keer zonder dat het touwtje ergens tegen aan

een achter te komen hoe het werkt, terwijl een ander vanuit de the-

komt. ‘Ja, ik hoor je. Hoe kan dat?’ ‘Het geluid gaat door het touwtje

orie al antwoorden denkt te weten. Bij enkele groepjes is een hevige

heen, maar als het dus ergens anders tegen aankomt, kan het er niet

discussie gaande over hoe het nu werkt en waardoor het komt. De

door.” weet Koen te vertellen. ‘O ja, dat zijn die golven van het geluid

leerlingen die snel uitgekeken raken, worden er door hun groepje

waardoor het touwtje gaat bewegen. Dit heb ik gezien bij ICT’, voegt

weer bij betrokken. De leerlingen proberen elkaar hun eigen visie op

Luuk er aan toe.

de experimenten uit te leggen en stellen elkaar vragen. Ze zijn actief
bezig vanuit hun eigen voorkeur en interesse, zonder instructie, maar

Observeren en genieten

met elkaar.

De docent is tijdens de les voornamelijk bezig met observeren en
genieten. De leerlingen zijn immers bezig met leren. De groepjes zijn

‘Jij moet aan de andere kant gaan staan en het bekertje aan je oor

fanatiek bezig met geluid maken en experimenteren. De een bekijkt

doen.’ zegt Luuk tegen Charlotte als ze bij een experiment komen,

en doet meer dan de ander. Natuurlijk zijn er ook groepjes die het
niet leuk lijken te vinden of die aan het klooien zijn. Hier ligt een taak
voor de docent. Niet door antwoorden te geven of door te zeggen
dat ze serieus moeten werken, maar door ze uit te dagen en prikkelende vragen te stellen over het experiment, zodat ze zich weer
gaan verwonderen. Of ze iets te laten zien dat in strijd is met wat ze
denken over de werking van geluid. Ze even uit balans te brengen om
ze verder te laten kijken, te laten onderzoeken en te laten leren: ‘Wat
zou er gebeuren als ik dit doe?’
‘We gaan afsluiten.’ vertelt Jochem. De leerlingen ronden hun experiment af en komen in de kring. ‘Jullie zijn goed bezig geweest met
hard geluid maken en onderzoeken. Waar zijn jullie achter gekomen?
Wat veroorzaakt een hard of zacht geluid, een hoge of lage toon en
wanneer is er geluid? Steek je hand op en vertel. Vul elkaar vervolgens aan, maar herhaal elkaar niet.’
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De les wordt afgesloten door het bespreken van de experimenten en

de mens, dat er een wisselwerking is tussen de omgeving en een indi-

ervaringen. In de kring delen ze wat ze gezien, ontdekt en geleerd

vidu die leidt tot aanpassing van het individu aan de omgeving. Zo

hebben. Dit betekent dat ze bestaande kennis hebben uitgebreid of

ontstaat het natuurlijk leren, waarbij twee aspecten te onderscheiden

bijgesteld.

zijn. Nieuwe ervaringen worden gefilterd door de hersenen en inge-

Tijdens het delen, aanvullen en corrigeren van elkaar in de kring wordt

past in de bestaande kennis en denkstructuur (assimilatie) of nieuwe

een samenvatting gegeven en worden verkeerde denkbeelden over

ervaringen kunnen de aanwezige kennis en denkstructuur wijzigen

het thema geluid weggewerkt en aangevuld. In dit deel van de les is

(accommodatie). Dit is mogelijk door twee natuurlijk verlopende pro-

de docent gespreksleider. Het gaat hier om het bevestigen van juiste

cessen, namelijk het streven naar een nieuw evenwicht en het orga-

denkbeelden en het rechtzetten van eventueel nog onjuiste denkbeel-

niseren van de kennis en denkstructuur door het aanbrengen van

den wanneer dat nodig is. De meeste zijn immers door het samen

onderlinge verbanden en het samenvoegen tot grotere gehelen. Als

leren al aan de oppervlakte gekomen en gecorrigeerd door elkaar.

alles goed verloopt, leiden assimilatie en accommodatie tot een toe-

Hoe werkt het?

stand van een nieuw tijdelijk evenwicht: er is geleerd.
Voor het onderwijsleerproces is het gunstig om deze evenwichtssi-

De experimenten die deze klas heeft gedaan zijn simpel: experimen-

tuatie op een positieve en veilige wijze te doorbreken. Als het kind

teren met het geluid van een gitaar, xylofoon, decibelmeter, een

bewust kan worden gemaakt van ongerijmdheden in zijn eigen den-

elastiek tussen twee punten en een bekertjestelefoon. Het lijkt te

ken, is dat bevorderlijk voor het leerproces. De verstoring van de even-

eenvoudig om effectief te zijn. Toch worden tijdens het onderzoek

wichtssituatie wordt wel het veroorzaken van een cognitief conflict

begrippen als ‘frequentie’, ‘geluidssterkte’, en ‘amplitude’ spelender-

genoemd. Deze hangen vaak samen met verkeerde denkbeelden die

wijs duidelijk.

leerlingen vanuit eerdere aannames hebben over bepaalde verschijn-

We zijn vaak geneigd om de lesstof op een te moeilijke manier aan te

selen. Ze blijven deze verklaring vasthouden, totdat ze er van over-

bieden. Via een werkvorm waar leerlingen van deze leeftijd nog niets

tuigd worden dat het anders is. Het is zaak om hier aandacht aan te

mee kunnen, omdat ze er gewoonweg nog niet rijp voor zijn en er

besteden om bijvoorbeeld te voorkomen dat leerlingen in het exa-

dus niets van leren.

menjaar berekeningen maken en formules invullen zonder te weten

Soms is het beter om lesstof op een eenvoudigere manier aan te

wat ze precies doen en waar ze mee bezig zijn.

bieden. Bijvoorbeeld door leerlingen naar bepaalde verschijnselen

Charlotte heeft tijdens het doen van het experiment met de beker-

te laten kijken zonder er diepgravende verklaringen bij te geven. In

tjes aan het touwtje zo’n conflict meegemaakt. Door bezig te zijn

plaats van ‘Hoe werkt het?’ kan er worden gevraagd ‘Wat kun je er

met kijken en ontdekken kwam ze er achter dat haar onderlig-

mee?’.

gende idee over de voortplanting van geluid, bij dat experiment, niet

Toch komt er altijd een moment dat er kennis overgedragen moet

klopte. Ze ging achter een hoek staan om te bewijzen dat het niet

worden, dat je leerlingen wilt uitdagen om verschijnselen te verklaren.

werkte. Door haar verbazing dat het wel werkte, werd ze uit evenwicht gebracht. Haar ideeën over geluid klopten niet meer. Door
deze ervaring stond ze ervoor open om haar denkbeeld te wijzigen.
Koen gaf haar de juiste uitleg bij haar ervaring. Ze heeft geleerd;
echt geleerd.

De kunst
Op verschillende momenten tijdens de lessen vallen bij kinderen
kwartjes doordat ze door het doen, zien en ervaren uit evenwicht zijn
geraakt. Voor elke leerling is dit anders, omdat elke leerling anders
is en anders leert; uniek is. De een heeft overtuiging nodig door te
doen. De ander door te lezen of te zien. Voor alle leerlingen geldt
echter: leren gaat vanzelf als de juiste context maar aanwezig is.
In het leergebied Mens en Natuur is het voor ons docenten dan ook
elke keer weer de kunst om onze ogen open te houden, te kijken en
te luisteren en zelf verwonderd te worden door de leerlingen. We
proberen aan te sluiten bij wat leerlingen al weten en dagen ze, door
Opnieuw is er dan de vraag of ze er al rijp voor zijn. Een leerling uit

het aanbieden van verschillende werkvormen, uit om een stap verder

de eerste klas vraag je niet om de relativiteitstheorie uit te leggen. Op

te maken.

deze leeftijd zijn de hersenen nog onvoldoende ontwikkeld om über-

De kunst is om nieuwe begrippen en relaties tussen de begrippen aan

haupt met dit soort dingen bezig te kunnen zijn.

te bieden op het denk- en taalniveau waarop het kind zich bevindt.

Cognitief conflict
Een belangrijke component van lichamelijke ontwikkeling is de ont-

Het ‘leren door zelf doen’ en de sociale interactie die ontstaat door
het werken in groepen, zijn belangrijke didactische en pedagogische
principes die bij ons hoog in het vaandel staan.

wikkeling van de hersenen en gekoppeld daaraan de ontwikkeling
van het denken. Over het rijp zijn, de (cognitieve) ontwikkeling van

Jochem Klein Nagelvoort is docent scheikunde en Mens en

het kind bestaan verschillende theorieën. Zo zegt de ontwikkelings-

Natuur op Scholengemeenschap Stevensbeek in Boxmeer

psycholoog Piaget, grondlegger van de cognitieve ontwikkeling van

Fotografie: Albert Bokslag en Felix Meijer
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Voor ieder talent
onderwijs op maat

Kees Groos

Op de kalender van onze school staat onder iedere maand: ‘Voor ieder talent onderwijs op maat!’ Daarin zit
veel positiviteit. Als je vanuit deze visie je onderwijs vormgeeft, dan ga je uit van mogelijkheden in plaats van
moeilijkheden. Hieronder beschrijf ik hoe deze visie, uitgewerkt wordt in concrete maatregelen en activiteiten,
met name gericht op de lerende (pre)pubers. Vragen als: hoe gaan we om met een eindtoets en advisering, hoe
sluiten we aan bij talenten en hoe slaan we bruggen tussen basis- en voortgezet onderwijs komen aan de orde.

Zelfverantwoordelijk leren leren

Het schooladvies geven we vóór de uitslag van de testen bekend is.

Ieder kind neemt de kalender mee naar huis. Alle afspraken die de

In vrijwel alle gevallen komen de adviezen overeen. Een schoolverlater

kinderen met mij in de groep maken, staan erop: presentaties van

heeft dus twee onafhankelijke adviezen om naast elkaar te leggen.

boek- en wereldoriëntatieverslagen, nieuwskringen, voorbereidingen

De uiteindelijke schoolkeuze en de eindtoets zouden we het liefst

van gymlessen, bezoekjes aan de orthodontist of dokter enzovoort.

zo laat mogelijk in het schooljaar laten plaatsvinden. Het gebeurt

Ook staan de vakanties, studiedagen en ouderavonden vermeld. Kin-

regelmatig dat kinderen in groep acht nog laten zien dat hun moti-

deren raadplegen deze kalender regelmatig en
er wordt sowieso iedere maandag twee weken
vooruit gekeken.
Achtstejaars vermelden de voor hen relevante
afspraken eveneens in hun agenda. Met het
oog op het voortgezet onderwijs leren ze zo
hoe ze het vakgebied, de bladzijde of les moeten noteren en de planning ervan. Ook wordt er
dan wat huiswerk gegeven, dat eveneens ingepland moet worden, zodat ze oefenen voor het
jaar erna.
Uiteraard is dit niet de eerste ervaring met plannen. Groep zes en zeven werken met een weekplan. Hierop geven de kinderen aan wat er per
vakgebied in die week afgemaakt moet worden
en hoe ze dat werk plannen. De begeleiding
bij het inplannen en het bespreken daarvan
gebeurt door de groepsleider en hoeft zeker
niet bij elk kind in dezelfde mate.
Het inplannen van activiteiten zorgt voor structuur en duidelijkheid op korte en lange termijn. Kinderen hebben de

vatie verbetert en dat er een aanzienlijke ontwikkeling wordt doorge-

vrijheid om zelf keuzes te maken over wat wanneer gedaan wordt en,

maakt. Het steeds verder vervroegen van keuzes doet geen recht aan

in bepaalde mate, ook hoeveel er gedaan wordt. Die vrijheid binnen

de kinderen. Uiteraard kun je wel vroeg beginnen met het aangeven

een duidelijke structuur zorgt voor extra motivatie. Kinderen worden

van een richting waar het kind naar toe werkt. Bij sommige kinde-

meer eigenaar van hun werken en leren. Zo proberen wij zelfverant-

ren is het zelfs wenselijk om dat proces in groep zeven al te doen.

woordelijk leren en leren leren vorm te geven.

Op welk niveau het kind werkt, blijkt ook uit de rapportage naar de

Advies en toetsing
De eindtoets vindt bij ons plaats in januari. We toetsen met de Neder-

20

ouders toe, met behulp van begrippen als gemiddeld, onder gemiddeld etcetera.

landse intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO) en de Toets Plaat-

Maatschappij in de school

sing Voortgezet Onderwijs (TPVO). Deze toetsen geven een completer

Een redactie voor een schoolkrant, een schoolorkest en het oprichten

beeld dan de Cito eindtoets, omdat het de intelligentie, schoolvorde-

van een kinderraad, daarmee haal je burgerschapsvorming de school

ringen en interesse van de kinderen test. Er komt geen cijfer uit, maar

in. Het geeft je veel mogelijkheden om aan te sluiten bij talenten zoals

een verslag waarin een geschreven advies staat. Niet alleen gebaseerd

spreken/luisteren, stellen, muziek en fotografie.

op bovenstaande toetsresultaten, maar ook op gemotiveerdheid, wel-

Door actuele onderwerpen te koppelen aan wereldoriëntatiethema’s

bevinden en zelfconcept. Een uitslag die al die facetten meet, doet

laat je kinderen zien dat leren te maken heeft met leven. Het aan-

meer recht aan de kinderen als persoon, voor zover een toets daar

bieden van verschillende activiteiten zoals lezen, schrijven, tekenen,

recht aan kan doen.

discussiëren en product- en doelgericht werken binnen een thema,
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zorgen voor extra betrokkenheid. Een mooi voorbeeld is het thema

Elektronische leeromgeving

verkiezingen van afgelopen juni. Kinderen maakten, na het onder-

Deze projecten bieden begeleiding via een elektronische leeromge-

zoeken en vergelijken van bestaande partijen en naar aanleiding van

ving: via e-mail kunnen ze met hun vakdocent communiceren, er

actuele stellingen, hun eigen partijprogramma. Na het voeren van een

staan instructiefilmpjes op met aftekenkaarten. Voor onduidelijkhe-

campagne werd er een verkiezingsdebat gehouden waarna er daad-

den kunnen de kinderen terecht bij de docent via skype tijdens een

werkelijk door kinderen, ouders en andere belangstellenden (digi-

spreekuur. De stamgroepsleider houdt het proces in de gaten, de vak-

taal!) werd gestemd. Als je nagaat wat een keur aan activiteiten dit

docent de inhoud. Inmiddels is het POVO-project uitgebreid met een

betekenisvolle thema met zich meebrengt, dan is het logisch dat veel

proefversie voor Engels. POVO-Engels en Wiskunde maken gebruik

uiteenlopend talent op deze manier verder wordt ontwikkeld.

van een methode. POVO-Nederlands maakt gebruik van zelfontwor-

Ook laten we kinderen, alleen en in tweetallen, hun eigen thema kie-

pen projecten over onder andere poëzie en de krant. De kinderen

zen. Deze persoonlijke thema’s doen alle kinderen minstens een keer

werken tijdens taal, rekenen en Engels aan het project. Ook in de

per schooljaar en worden ingezet als verbreding voor kinderen die

blokperiodes wordt hier soms tijd voor ingepland en sommige kinde-

daarvoor in aanmerking komen.

ren werken er thuis aan, omdat ze het zo leuk vinden.

Leerlijnen als rode draad

Door dit POVO-project krijgen de kinderen een kijkje in hun toekomst

Leerlijnen lopen als een rode draad voor de ontwikkeling van een kind

door het maken van proefwerken, het krijgen van een cijfer, uitleg

uit. Ze moeten de weg wijzen naar de volgende stap. Het is aan de

krijgen van een andere leraar en het zich eigen maken van nieuwe

groepsleider wanneer deze lijn steiler of vlakker moet lopen en mis-

stof. Het is inhoudelijk niet alleen zinvol, maar er komen eveneens

schien moet je af en toe wel even een lusje maken. Je moet de lijn

allerlei vaardigheden bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan het plannen,

alleen nooit doorknippen! Ieder kind leert acht jaar op
de basisschool, hopelijk vol plezier en betekenis. De
lijn loopt mooi vloeiend… Maar ‘vroege leerlingen’
hebben een aantal maanden langer onderwijs genoten dan ‘late leerlingen’. Ook de snelheid waarin leerstof wordt opgenomen verschilt van elkaar. Kortom,
alle rode leerlijntjes lopen op hun eigen manier steil
of vlak. Vervolgens moeten alle kinderen tegelijk een
eindtoets doen. Ze krijgen allemaal tegelijk een advies
en moeten allemaal tegelijk met dezelfde stof, in hetzelfde tempo in de brugklas starten. Knip!

Leerbruggen als verlengde lijn
Knoop! Deze lijn zou niet onderbroken moeten worden, maar is moeilijk in zijn geheel te realiseren. Voor
een aantal vakken hebben we bruggen geslagen in
samenwerking met Scholengemeeschap Stevensbeek
en de jenaplanbasisschool de Peppels en de Canadas.
Dit is het POVO-project geworden, dat zich richt op
kinderen die voor een bepaald vak meer aankunnen.
Dus niet alleen voor kinderen die over de gehele linie sterk zijn. Voor-

structureren en organiseren van de opdrachten en de communicatie

waarden zijn: het verwerken van de stof moet gebeuren binnen de

onderhouden via e-mail. Er wordt in grote mate een beroep gedaan

veiligheid van de stamgroep; de werkwijze van de lesstof moet raak-

op zelfverantwoordelijk leren, waar de groepsleider gericht op kan

vlakken vertonen zowel met de basisschool als met het voortgezet

begeleiden.

onderwijs; en tenslotte moet herhaling van de stof op het voortgezet

De lerende prepuber heeft talenten. Wanneer je deze talenten aan-

onderwijs zoveel mogelijk voorkomen worden.

boort, daarbij aansluit en ontwikkelt, zal de motivatie voor het leren

Twee groepsleiders van de Peppels en de Canadas hebben twee pro-

enorm toenemen. Kinderen voelen zich serieus genomen en werken

jecten gerealiseerd met een vakdocent van het voortgezet onderwijs,

vanuit een intrinsieke motivatie. Het geeft veel voldoening om dat als

gericht op het gebied van Taal/Nederlands en Rekenen/Wiskunde.

groepsleider te zien gebeuren.

Kinderen die bij taal of rekenen tijd over hebben en extra uitdaging

Kinderen hoeven door de samenwerking in het POVO-project niet

kunnen gebruiken, doen mee aan het project. Twee categorieën kin-

helemaal meer te wachten op hun ‘sprong’ naar het voortgezet

deren kunnen op deze manier hun leerlijn langer maken: kinderen

onderwijs. Bij sommige vakgebieden kunnen ze al eerder aan de slag.

met een reken- of taalknobbel en kinderen die in het verleden een

Met het idee dat doorlopende leerlijnen van vier tot achttien jaar een

bouwverlenging hebben gehad, maar met (bijvoorbeeld) rekenen met

ideaal zijn, hebben we hiermee belangrijke eerste bruggen geslagen.

leeftijdgenoten verder konden. Ze hebben dan immers aan het begin
van groep acht de rekenstof al af. Ook al zijn deze kinderen misschien

Kees Groos is groepsleider van een bovenbouwgroep van

geen hoogvliegers voor rekenen, ze hebben tijd over en dus gelegen-

jenaplanschool De Canadas in Boxmeer

heid om meer te leren.

Fotografie: Felix Meijer
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Werken met pubers
in de bovenbouw

Ad Boes

Een gesprek met Garrie Douwenga en Peta Jurjens. Garrie heeft 38 jaar ervaring met werken
met oudere kinderen, het grootste deel daarvan in de bovenbouw van de Kennedyschool en
De Swoaistee, jenaplanscholen in Groningen. Peta heeft 20 jaar ervaring met stamgroepen
in de bovenbouw. De laatste jaren was ze intern begeleider en dat alles op de Swoaistee.

Verschillen tussen kinderen

op zich af zien komen. Een deel daarvan is betrekkelijk nieuw. Zo

De eerste vraag die we bespreken is of kinderen van nu veel verschil-

treedt crimineel gedrag, het gebruik van drugs en misbruik van alco-

len van jaargenoten zoveel jaren terug. Garrie en Peta hebben kennis

hol steeds vroeger op. Ook basisscholen hebben daarmee te maken.

genomen van een samenvatting van hoofdzaken uit het boek ‘Puber-

In De Swoaistee is dat nog geen groot probleem. Wat de vorm van

brein’ (zie het kader). Beide gesprekspartners neigen er toe te zeg-

onderwijs, waarvoor De Swoaistee heeft gekozen, bijdraagt kan niet

gen dat die verschillen niet zo groot zijn als wel wordt gesuggereerd.

gemakkelijk worden vastgesteld, maar het kan niet anders of een

Met gemak noemen ze de namen van kinderen uit een ver verleden

warm klimaat in de school en actief en invoelend leiderschap zijn

die problemen kenden die nu vaak aan pubers in onze tijd worden

bevorderlijk voor goed gedrag. Het belang van onderwijs aan pubers

toegedicht. Pubers in de bovenbouw vertonen volwassen gedrag, zo

zou kunnen worden overschat omdat de peergroep - de vrienden -

lijkt het. Maar vroeger én nu blijken ze nog niet in staat om voor hun

ten koste van thuis en school, vanaf een jaar of tien sterk in invloed

handelen de volledige verantwoordelijkheid te dragen. Nieuw is een

toeneemt.

aanzet voor een wetenschappelijke verklaring voor de relatief trage
ontwikkeling van de hersenen die pas rond de leeftijd van 25 jaar

Externe eisen en ouders

zou zijn voltooid. Bewuste en ervaren opvoeders handelen intuïtief, ze

We laten het thema brein en pubers even liggen. Zowel Peta als Gar-

beschikken niet over wetenschappelijke voorkennis en handelen toch

rie vragen om een uitstapje in het gesprek. De externe eisen die in de

vaak op een adequate wijze.

loop van de jaren op scholen zijn afgekomen werken hoogst demoti-

Een zwaar beroep
De al om erkende zwaarte van het beroep van
groepsleider wordt niet of niet in de eerste plaats
veroorzaakt door een toename van storend
gedrag van pubers in de bovenbouw, zo oordelen Garrie en Peta. Daarvoor gelden andere
oorzaken. Jonge groepsleiders in de bovenbouw
hebben het - anders dan Garrie en Peta - heel
zwaar. Waarschijnlijk meer dan vroeger omdat
ze, zelf de puberteit nog maar net ontgroeid,
tegelijkertijd allerlei soorten van problematiek

Tips voor groepsleiders1
• Biedt structuur en regels. Kinderen willen vooral een
strenge en duidelijke leraar. Communiceer duidelijk je
verwachtingen. Veruit de meeste kinderen vinden het
prettig als ze weten wat er aan het eind van het traject van
hen wordt verwacht.
• Heb oog voor elk individuele kind. Een kind wil gezien
worden in de massa Je motiveert kinderen door notie te
nemen van hun vorderingen en je oprecht te verdiepen in
hun beleving en ontwikkeling. Voer met ieder kind af en
toe een gesprekje.
• Straal passie voor je vak uit. Passie, trots en enthousiasme
zijn besmettelijk. Jongeren zijn, in hun zoektocht naar
studie en beroep hard op zoek naar rolmodellen en
voorbeeld figuren die enthousiasme uitstralen.
• Geef veel complimenten als jongeren iets goed doen.
Jongeren kunnen meer met complimenten dan met straf of
afkeuring. Laat ze ook in bijzijn van anderen weten waar ze
goed in zijn.
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verend voor wie de pedagogische taak van de school de belangrijkste
acht. Groepsleiders verdoen zeeën van tijd met opgelegd administratief werk, waarvan de zin niet wordt ingezien. Voor je het weet zijn
kinderen daar mede het slachtoffer van. Voor hen kan het voelbaar
zijn dat hun groepsleider wordt gedwongen om zaken met het oog
op de noodzaak om te scoren een hoge prioriteit te geven. Ook wie
daaraan tracht te ontkomen krijgt er een forse portie stress bij. Die
wordt nog versterkt door ouders die, in plaats van samen te werken
met de school, het stellen van eisen aan de school tot hun hoofdtaak
lijken te hebben verheven. Daarmee snijden we een nieuw thema
aan. Peta vertelt van de intensieve samenwerking tussen school en
ouders, maar dat is voor een aanzienlijk deel verleden tijd. Lang niet
altijd is er daarbij sprake van onwil van ouders. Een groot deel van de
ouders is gedwongen om beiden omvangrijk werk buitenshuis aan te

L erende

nemen vanwege de sterk gestegen kosten van het levensonderhoud.
Gebrek aan aandacht voor hun kinderen uit nood is in toenemende
mate waarneembaar. Als gevolg daarvan neemt de noodzaak om de
pedagogische taak van de school centraal te stellen in omvang toe.
Een opmerkelijke groei van relatieproblemen tussen ouders is een
ander groot probleem, waarmee een hoog percentage van de kinderen te maken krijgt. De eerste scheiding van ouders bracht in 1979 in
De Swoaistee grote onrust te weeg. Moeten we daar als school iets
mee, en zo ja, hoe? Nu kijkt niemand meer op van echtscheidingen,
die lijken ‘gewoon’ geworden. Een kind ontleent geen troost aan het
gegeven dat die vaak voorkomen. Dit probleem en andere oefenen in
negatieve zin een grote invloed op kinderen uit. Wie meer dan oppervlakkig wil helpen, heeft het gevoel nog nauwelijks aan iets anders
toe te komen. En ook als dat feitelijk niet het geval is, is het gevoel
van mislukken en tekort schieten hierbij toch aanwezig.

Onmachtige groepsleiders
In het gesprek is het een rode draad dat verschillen tussen kinderen
heel groot zijn. Dat betekent dat het belang van algemeen geldende
regels die nog slechts op toepassing wachten beperkt is. Het hersen-

p u b ers

Tips voor schoolleiders1
• Toon voorbeeldgedrag. Houd het schoolgebouw op orde en
creëer een goede sfeer. Toon respect voor iemand met een
andere mening. Wat je ook vraagt van kinderen, geef zelf
altijd het goede voorbeeld.
• Respect voor kinderen is ook: laten zien dat je in ze
investeert, van een bloemperkje op het schoolplein tot een
goede muziekinstallatie in de kantine. Rommelige plekken,
graffiti op de muur en kapotte schoolmeubels versterken
het gevoel van desinteresse en maken dat jongeren minder
respectvol met hun schoolomgeving omgaan.
• Geef jongeren mogelijkheden om trots te zijn: maak iets
bijzonders van een diploma-uitreiking, geef een podium
om hun werk te laten zien, deel successen met hun ouders,
vrienden en de hele school. Met name vmbo’ers en mbo’ers
vragen om waardering en mogelijkheden om trots te zijn op
zichzelf en hun opleiding.
• Een school is zo goed als zijn schoolleiding. Die moet
een visie hebben op omgaan met kinderen en op wat zij
beschouwt als goed onderwijs.
• De beste adviseurs lopen op je school rond. Nodig elke
maand zes ‘willekeurige’ kinderen uit om met de voeten op
tafel te vertellen wat zij vinden dat er beter kan op school.
Luister alleen en probeer niets ter plekke op te lossen.

onderzoek verkeert nog niet in een zodanig stadium dat de resultaten betekenisvol kunnen worden ingezet. Gelukkig gaat veel leiding

voor het individu - allemaal terecht en voor wie werken in een goede

geven aan kinderen vaak min of meer vanzelf, zeker voor wie lang-

jenaplanschool ‘gesneden koek’ -, maar de groepsleider zelf wordt

durige ervaring heeft. Maar waar het niet echt lukt om een kind te

steeds meer gezien als een vervangbare kennisverspreidende produc-

bereiken, is het leed voor groepsleiders groot.

tiefactor. Er is geen zicht op de zo noodzakelijke herwaardering van

Garrie geeft in het gesprek voorbeelden van pedagogische onmacht.

het groepsleiderschap, alle fraaie verkiezingsprogramma’s over dit

Hij refereert in dit verband opnieuw aan de rol van de ouders. Hun

onderwerp ten spijt.

invloed, negatief of positief, lijkt veel belangrijker dan mogelijke ver-

De stamgroep
En dan de stamgroep in dit verband. Peta
en Garrie hebben voor een deel ongelijke
ervaringen en opvattingen. Garrie is er niet
van overtuigd dat stamgroepen volledig
kunnen functioneren, zoals wordt voorgesteld. De eisen die aan het leiden van een
stamgroep worden gesteld lijken te hoog.
Hij vraagt zich af of het terugbrengen van
de driejarige naar een tweejarige stamgroep tegemoet zou kunnen komen aan
de zwaarte van het leiding geven aan een
bovenbouwgroep. Hij verzet zich tegen de
opvatting dat wat je met een stamgroep
wil bereiken per definitie in jaarklassen

anderingen in het gedrag van (pre-)pubers van binnen uit, zoals de

onmogelijk is. Peta zweert bij de driejarige stamgroep en beschrijft

groei van hersenen en hormonale veranderingen. Mede daarom is

wat zich in haar stamgroep voordeed. Ze maakt de opmerking dat

huisbezoek belangrijk én onvervangbaar. Elke goede groepsleider wil

haar ervaring niet van de laatste jaren dateert en dat een beoordeling

in nauwe samenwerking met de ouders kinderen op weg naar de

van de huidige situatie voor haar daarom moeilijk is.

volwassenheid begeleiden, maar dat lijkt steeds moeilijker te worden.
Niet de (oudste) kinderen lijken sterk veranderd, maar wel de omge-

Kindkennis

ving waarin ze opgroeien, de school daarbij inbegrepen, zo conclude-

Unaniem zijn Garrie en Peta van oordeel dat het belang van grondige

ren Garrie en Peta beiden.

kennis van een kind moeilijk overschat kan worden. Een driejarige

Het beroep van groepsleider is ontegenzeggelijk veel onaantrekkelij-

stamgroep is daarvoor het meest geschikt. Het is boeiend om de groei

ker geworden, ook dat thema komt in het gesprek steeds terug. De

van een kind langer dan een jaar te kunnen volgen, ook vanuit de

externe eisen worden opgeschroefd, zo wordt dat althans ervaren.

thuissituatie en zo mogelijk samen met ouders. Veel belangrijker dan

De controle op de kwaliteit van het werk is afstandelijk en onper-

het beschikken over algemene kennis van (pre-)pubers is het volgen

soonlijk geworden. Zo ontstaat een merkwaardige tegenstelling. De

van de ontwikkeling van ieder kind. Ook dat is een reden om huisbe-

groepsleider moet naast de kinderen staan, er moet aandacht zijn

zoek een hoge prioriteit te geven.
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In een school met jaarklassen verdient het aanbeveling dat groeps-

maar gaan verder met hun ontwikkeling in de hun vertrouwde omge-

leiders twee, of beter nog drie jaren, met een groep meegaan. Dat

ving. De voorgeschreven continuïteit in het onderwijs – zie artikel acht

betekent drie jaar lang nieuwe lessen, daarom zal daarvoor maar

van de wet op het Primair Onderwijs - heeft niet betrekking op jaar-

hoogstzelden worden gekozen. Waarom zou je veel in het verzamelen

groepen en een koppeling van leerjaar aan leerstof, maar op ieder

van kennis over ieder kind investeren als je daar maar kort wat aan

kind afzonderlijk. We hebben hier te maken met onjuiste interpretatie

hebt? Het spreekt vanzelf dat een stamgroepleider aan ouders en aan

van de wettekst door het toezicht.

collega’s in het voortgezet onderwijs, heel wat meer te melden heeft

Hersenonderzoek zou mensen in het onderwijs kunnen helpen als

dan een groepsleider die een groep maar één jaar heeft. Helaas is de

meer duidelijk wordt wat de kenmerken en behoeften zijn van indivi-

interesse voor deze informatie bij een deel van de vo-scholen niet groot.

duele kinderen, hoe je die te weten komt en hoe je die kan toepassen.

Voordelen van stamgroepen
We hebben samen nog eens kennis genomen van de tien ‘voordelen’

Intuïtief handelen en wetenschappelijke verworven kennis kunnen
dan samen worden ingezet om kinderen en opvoeders verder helpen.

van de stamgroep zoals die in ‘Der kleine Jenaplan’ zijn geformuleerd.

Achterstanden

Wat daar staat roept bij Garrie en Peta uitsluitend herkenning op. In

Tenslotte meld ik nog een belangrijk inzicht waaraan hersenonderzoek

het bijzonder geldt dat voor de samenwerking van jongere en oudere

heeft bijgedragen. Resultaten van kinderen en scholen, opbrengsten,

kinderen in de stamgroep en de noodzaak om te differentiëren, waar-

worden sinds enkele jaren afgezet tegen gemiddelde scores van scho-

bij wordt opgemerkt dat de huidige groepsgrootte een in dit opzicht

len, negatieve verschillen worden steevast uitgedrukt in termen van

optimale onderwijspraktijk verhindert. Peta en Garrie beamen dat het

achterstand. Hersenonderzoek kan bijdragen aan het inzicht dat die

noodzakelijk is om aan kinderen duidelijk leiding te geven.´Straffe

verschillen vaak het gevolg zijn van verschil in groeitempo. Daarbij

Führung´ heet dat bij Petersen. Die eis zou voor oudere kinderen in

hoort de notie dat vaak eerder sprake is van ´nog niet zo ver´ dan

de basisschool wel eens belangrijker kunnen zijn dan voor de andere

van een structurele achterstand die met kunst en vliegwerk dient te

leeftijdsgroepen. Ook pubers willen goede verhoudingen met vol-

worden weggewerkt.

wassenen, met hun ouders en met groepsleiders. En zo blijken mijn
gesprekspartners zich te herkennen in wat daarover wordt gezegd

Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging en

over het brein van (pre-)pubers.

redacteur van Mensenkinderen
Fotografie: Felix Meijer

Onthaasting gevraagd
Ik blik terug. De kennis over groei van de hersenen, die veel meer

1.

Huub Nelis c.s, ‘Puberbrein’, Utrecht 2009

jaren omvat dan tot voor kort werd aangenomen, is nog zo globaal
dat groepsleiders daar nog niet zo veel aan hebben. Van grote betekenis is het dat nu ook door de wetenschap wordt bevestigd dat haast
in opvoeding en onderwijs niet productief is, integendeel. Die kan
juist grote problemen veroorzaken. Het is nodig om kinderen, thuis
en in het onderwijs, tijd te gunnen. Een verlengde basisschool voor
wie dat nodig heeft verdient daarom aanbeveling. De Swoaistee heeft
een relatief groot aantal kinderen dat negen jaar basisonderwijs volgt.
Dat is toch het verboden zittenblijven? Neen, dat maakt de inspectie
ervan. Kinderen doen in een stamgroep niet de stof van een jaar over,

Puberteit en handschrift

24

Dick Schermer

Opwindende tijd – puberteit

Opwindend - ook voor schrijven

Hoewel de kop van dit artikel gedrukt is, had het ook door een puber

Kinderen schrijven op school en thuis nog heel wat af. In de loop van

geschreven kunnen zijn. Waarom dat dan? Let op de overwegend

de jaren maakt krabbelen plaats voor schoolschrift, en dat weer voor

linkshellende letters, de blokhoofdletters, de beslist originele E’s, de

het unieke, eigen handschrift. Al moet daar flink wat water voor door

rondjes boven de i’s, de wisselende afstand tussen de letters binnen

de Rijn. Rond de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

zowel ‘Puberteit’ als ‘handschrift’. Opmerkelijk nietwaar?

kan de schriftkwaliteit nogal eens te wensen overlaten. De beoorde-

Dat er in deze levensfase niet alleen iets, soms heel wat, met onze

laars zijn daar niet altijd blij mee. Wat er zich in het lichaam en het

kinderen gebeurt, komt ook in hun handschrift tot uitdrukking. Het

brein van pubers afspeelt, uit zich óók in hun sociaal gedrag, hun

verbaast dan ook niet, dat reeds midden vorige eeuw Knopp over de

manier van bewegen, spreken (baard in de keel) en … in hun hand-

invloed van de puberteit op het handschrift opmerkte: ‘Veel leraren

schrift.

beklagen zich over een plotselinge verslechtering van kinderschriften

Het Platform Handschriftontwikkeling heeft veel vragen ontvangen

in het twaalfde en dertiende levensjaar, soms ook al in het elfde jaar.’

over de ‘onleesbaarheid’ van het handschrift van jongeren in de leef-
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tijd van twaalf tot vijftien jaar. Vooral van docenten uit het voortgezet

laatste blijkt nodig, omdat bijvoorbeeld de eerste studenten zich al

onderwijs, die grote moeite hebben met de beoordeling ervan.

hebben gemeld, omdat zij bij het schrijven van tentamens in tijdnood

Duizend puberschriften

komen. De leesbaarheid blijft in de bovenbouw voortdurend de aandacht opeisen.

De Werkgroep Kinderhandschrift onderzocht bijna duizend handschriften van 12- tot 18-jarigen. Zij was benieuwd wat er gebeurt met

Ondanks het gebruik van de computer wordt dertig tot zestig procent

de schrifthelling, grootte van rompletters, eindhalen en linkerrand.

van de schooltijd aan fijnmotorische activiteiten besteed, dus ook aan

Enkele wetenswaardigheden:

schrijven. In de Verenigde Staten ligt dit percentage lager en bepaald

• door de jaren heen verandert de schrifthelling niet significant, al

zorgwekkender. Om de schriftkwaliteit op peil te houden is daar een

is de schrijfhoek bij jongens steeds kleiner en de spreiding ervan

handgeschreven essay verplicht om tot de universiteit te worden toe-

steeds groter dan bij meisjes; jongensschrift oogt onregelmatiger;

gelaten. Het is gebleken, dat vlot schrijven voorwaarde is voor later

• bij meisjes is de versterking van de middenzone groter dan bij jon-

(blind) kunnen typen! En bovendien de concentratie bevordert.

gens, meisjes schrijven navenant;
• bij meisjes wordt in het veertiende levensjaar de eindhaal van woorden

Dick Schermer is voorzitter van het Platform

het vaakst weggelaten, terwijl dit bij jongens een jaar later het geval is;

Handschriftontwikkeling

• noch bij meisjes, noch bij jongens wordt de linkerrand met de jaren
smaller.

Puberhandschrift is anders

Informatie
Pubertätskrise und Handschrift, U. Avé-Lallemant, Reinhardt Verlag/
München, 1983

Schrijfpedagogen als Avé-Lallemant, Haenen-van der Hout, en Boll-

Handschrift als signaal, Een wegwijzer voor ouders en andere

schweiler hebben in het schrift van pubers een aantal specifieke ken-

opvoeders voor het vroegtijdig herkennen van problemen of

merken (grafismen) ontdekt. De volgende grafismen worden door

achterstanden in de schrijfontwikkeling van kinderen, C.G. Haenen-van

veel schrijfpedagogen vermeld, enkele ervan zijn in de illustratie te

der Hout, Ankh-Hermes/ Deventer, 1983

herkennen:

Het handschrift van kinderen en jongeren, een grafologische leidraad
voor school en gezin, R. Bollschweiler, Zürich, 1993 (vert. DS)

• de schrijfhalen (streken) zijn niet elastisch, maar slap of verstijfd

Ontwikkeling in vogelvlucht, Ontwikkeling van kinderen en

• de streken zijn pasteus, dat wil zeggen stroperig-troebel

adolescenten, M.F. Delfos, Swets & Zeitlinger/ Lisse, 1999

• het schrift ‘meandert’, vertoont omwegen en verbuigingen

Het maakbare brein, Gebruik je hersens en word wie je wilt zijn,

• er is sprake van gekunsteld, zogenaamd ‘rollenschrift’

M. Sitskoorn, Bakker/Amsterdam, 2007

• het schrift helt naar links (> 90 graden)

Het puberende brein, Over de ontwikkeling van de hersenen in de

• de letter ‘n’ is nauw, smaller dan hij hoog is

unieke periode van de adolescentie, E. Crone, Bakker/Amsterdam, 2008

• de boven- en onderlussen zijn vervormd

De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders,

• blokschrift

F. Spangenberg & M. Lampert, Nieuw Amsterdam/Amsterdam, 2009
Puberbrein binnenstebuiten, Wat beweegt jongeren van 10 tot 25
jaar? H. Cornelis & Y. van Sark, Kosmos/ Utrecht, 2010
Op de website www.handschriftontwikkeling.nl van het Platform

Met hand en computer

Handschriftontwikkeling staat onder meer:
Brochure handschriftverbetering voor kinderen ‘Zelf je handschrift

Het Platform Handschriftontwikkeling heeft in 2008 de petitie ‘Schrij-

verbeteren?’ (gratis te downloaden)

ven moet blijven!’ aangeboden aan de Onderwijscommissieleden

Artikelen zoals ‘Argumenten vóór schrijven’, ‘Linker en rechter

van de Tweede Kamer. Daarbij werd gepleit voor herinvoering van

hemisfeer’ en ‘Overzichtsartikel m.b.t. temposchrijven’

(technisch) schrijven als zelfstandig leergebied op de basisschool, bijscholing van de leerkrachten, en meer aandacht, lesuren dus, in de
opleiding van aanstaande leerkrachten, de Pabo.
Daar ging een literatuurstudie aan vooraf, waarbij zeven argumenten naar voren kwamen waarom deze basisvaardigheid weer serieus
moet worden genomen: op motorische, neurologische, psychologische, sociale, esthetische, historische en therapeutische gronden. Op
de website van het Platform is meer informatie te vinden.
Vanaf groep vijf gaan kinderen steeds beter schrijven, hun pen soepeler en vlotter hanteren. Het wordt nu middel in plaats van doel op
zich. Moderne schrijfmethoden staan in de hoogste groepen meer
ruimte toe dan vroeger om een eigen handschrift te ontwikkelen. Het
moet echter wel redelijk snel en leesbaar worden geschreven. Er worden suggesties, soms lessen, in temposchrijven opgenomen. En dat
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L erende

p u b ers

Grote broers en zussen
Ik ben thuis de jongste van drie kinderen. Opgevoed met twee grote broers die zich altijd zeer zorgzaam over hun kleine zusje
hebben ontfermd. Overal mocht ik mee naar toe en hoe klein ik ook was, spelletjes werden voor mij zo aangepast dat ook ik ze
mee kon spelen. En wie aan mij kwam, kwam aan mijn broers.  Maar soms was het zelfs voor hen wel eens even genoeg. Ik kan
me herinneren dat ik zo af en toe door mijn  oudste broer thuis werd afgeleverd, als het er in hun spel écht ruig aan toe ging:
wanneer zij samen met oudere vriendjes crossfietsen aan barrels reden of waterfietsen tot zinken brachten. Daar hoorden geen
kleine zusjes bij.
Als groepsleider op een jenaplanschool moet ik vaak aan onze ‘heilige-drie-eenheid’denken,  wanneer ik onze stamgroepen met
drie jaargroepen zie. In elke groep zitten grote broers en zussen, middelste kinderen  op de wip en de zogenaamde ‘kleintjes’. In
de bovenbouw lijken de verschillen het grootst. Achtstejaars die stiekem al lonken naar de middelbare school, zitten nog een jaar
lang opgescheept met ukkies. Zesde jaars die alles aan ze vragen, alles nog spannend en leuk vinden en lachen om grapjes die zij
al lang niet meer grappig vinden. Ik zag laatst twee bovenbouwers giebelend bij de leeskast van groep 3 staan. Met boekjes in de
handen van ‘Jos, Dik en Rik’, elkaar voorlezend met rare stemmetjes en doorspekt met schunnige rijmwoorden op de hoofdpersonen. Dat zij deze boekjes vroeger ook lazen! Pffff. Nee, dat tijdperk hadden zij gelukkig vér achter zich gelaten. Maar diezelfde
achtste jaars zitten met veel liefde en geduld boekjes voor te lezen bij de onderbouw:  een kleuter op schoot en een tegen ze
aangeleund: De zorgzame, grote broer.
Op een dag had ik alles uit de kast gehaald om aan groep 6 het rekenen met breuken uit te leggen. Maar al het concrete materiaal en aangeboden rekenstrategieën ten spijt, na afloop kwam één van de meiden mij  met tranen in haar ogen vertellen dat ze
er niets van snapte. Een lichte wanhoop kroop naar mijn keel: ‘Wat kon ik nu nog doen om het duidelijk maken?!’
‘Ik leg het wel uit, juf,’  zei een twaalfjarige reddende engel. ‘Dat vond ik vroeger ook altijd zo moeilijk.’ Haar vroeger van nog
geen twee jaar geleden is nog een scherp en gedetailleerd deel  van zichzelf. Waarschijnlijk herinnerde deze `hulp-juf’ zich nog
precies hoe ze zelf met tranen in haar ogen naar deze breuken had zitten staren. En hoe goedbedoeld en vakkundig mijn uitleg
ook was, soms kan een vriendin in een paar tellen uitleggen hoe je dit probleem oplost. Gewoon, omdat zij beter dan wie dan
ook begrijpt wat moeilijk of onlogisch is. Ze laat alle bijzaken in haar uitleg achterwege en komt direct tot de kern: dat is moeilijk,
daar moet je op letten en zo los je dat op: De helpende, grote zus.
Tsja, achtste jaars zijn een slag apart! Het zit in de leeftijd zeggen ze. Ze denken, willen en doen anders dan de anderen in de
groep. Maar al slaan en schreeuwen de grote broers (en zussen) elkaar soms de groep uit en blinken ze uit in ‘discuzeuren’, als de
kleintjes ze écht nodig hebben, staan ze paraat.
Anica de Wijs is stamgroepleider van een bovenbouwgroep van jenaplanschool Dolfijn in Driebergen
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L erende

p u b ers

Felix Meijer

Het puberende brein

Kleine ontwikkelingspsychologie III, de puberjaren

tot een oplossing te komen.

deed promotieonderzoek naar de manier

Een geheel herziene heruitgave van een

waarop jongeren beslissingen nemen en

boek dat voor het eerst in de jaren negen-

Mission possible, C. BeumerPeeters, Nelisse, 2010, ISBN
9789024418671, € 17,50

Eveline

Crone,

ontwikkelingspsychologe,

Verschijnt in oktober 2010.

stelde vast dat de zich ontwikkelende

tig verscheen. Het is nu

structuur van de hersenen daarbij een

aangepast aan de laatste

doorslaggevende rol speelt. In dit boek

wetenschappelijke

wordt de adolescentie belicht vanuit

zoeken en verdeeld in drie

Een boek met columns die de auteur heeft

de vele veranderingen in de ontwik-

delen: ‘Geen kind meer’,

geschreven tijdens de puberteit van haar

keling en organisatie van de hersenen

waarin meer beschouwin-

drie kinderen. Het is verdeeld in twee delen:

die in deze periode plaatsvinden en

gen en theorieën staan,

een theoretisch deel waarin aspecten van de

die op hun beurt door hormonale ver-

‘Kijken naar jezelf’ met als

puberteit en adolescentie wor-

anderingen teweeg worden gebracht.

onder-

Gesprekken met mijn puber

thema’s eigen persoonlijk-

den toegelicht en een praktisch

Het lerende, emotionele, sociale en crea-

heid, waarden en idealen en op zoek naar

deel, waarin de columns over

tieve brein komen aan de

avontuur, en ‘Ik en de anderen’ over vrien-

haar drie pubers zijn opgeno-

orde. Een interessant boek

den, ouders en thuis. Het boek geeft een

men. Deze laatste zijn verdeeld

over

neuropsychologisch

goed beeld van alles wat erin de puberteit

in thema’s als puberteit, verge-

onderzoek en de weten-

speelt. De eerste twee delen van deze serie

ten, bemoeizorg, geslaagd, zelf-

schappelijke kennis van

gaan over het jonge kind en de schoolleeftijd.

standig en een gesprek. Door

het

Kleine Ontwikkelingspychologie,
deel 3, de puberjaren, R. Kohnstamm,
Bohn Stafleu van Loghum, 2009,
ISBN 9789031361625, € 32,00

de opbouw en schrijfstijl van de

zich

ontwikkelende

brein, waarbij ook uitstapjes worden gemaakt om
het toepasbaar te maken
in praktijksituaties, zoals
het onderwijs.

Het puberende brein, E. Crone, Uitgeverij
Bert Bakker, 2008, ISBN 9789035132696,
€ 17,95

columns verdiep je je zonder te
hoeven studeren in herkenbare thema’s van
pubers. Een gemakkelijk leesbaar, maar niet
diepgravend boek.

Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten
basisonderwijs

Gesprekken met mijn Puber,
Annette Heffels, Spectrum, 2009,
ISBN 9789049102913, €€ 18,95

Een boek voor Pabo-studenten met aandacht voor de cognitieve, sociaal-emotionele

Ongewild lastig

Ik heb ook wat te vertellen!

en fysieke ontwikkelingen van kinderen in de

Een boek over veelvoorkomende

Een boek over communiceren met pubers en

basisschoolleeftijd; verdeeld over drie fasen

(ontwikkelings)stoornissen in de

adolescenten. De eerste

(kleuter, 6-9 jaar en 9-12 jaar). Naast infor-

puberteit en adolescentie, zoals

helft beschrijft een groot

matie biedt het ook

Autisme,

aantal aspecten van pre-

reflectie- en port-

soornissen en Borderline. Het

puberteit en puberteit; de

folio-opdrachten,

geeft duidelijke beschrijvingen,

tweede helft gaat over

waarbij de autobio-

maar ook praktische tips.

gesprekken voeren met

grafie vaak het uit-

pubers, waarbij de socra-

gangspunt is.

tische wijze van commu-

Ontwikkelingspsychologie voor
leerkrachten
basisonderwijs, T. Hooijmaaijers, T. Stokhof
en F. Verhulst, van Gorcum, 2009, ISBN
8789023244219, € 39,95

Ongewild lastig, M. Baard,
D. van der Elst, M. van
Leijenhorst, Uitgeverij Pica, 2006, ISBN
9789077671115, €€ 15,00

niceren uitgangspunt is.
Een praktisch boek met veel voorbeelden,
overzichtsschema’s en puntsgewijze samenvattingen in een duidelijke lay-out, waardoor
het plezierig leest. Dit boek sluit aan bij ‘Luister je wel naar mij?’ dat over gesprekken met

ADHD,

emotionele

Websites
www.hersenenenleren.nl
Informatieve website over de relatie tussen
de hersenen en het vermogen om te leren.

jongere kinderen gaat.

Mission possible

Ik heb ook wat te vertellen!,
M.F. Delfos, Uitgeverij SWP, 2006,
ISBN 9789066656529, € 28,50

Een vervolg op Kids’ skills voor jongeren tus-

www.hersenen-in-actie.nl

sen de elf en achttien jaar, waarin geleerd

Website over hoe onderzoek gedaan wordt

wordt om in elf stappen van een probleem

naar de ontwikkeling van de hersenen.

M E N S E N K I N D E R E N 1 2 3 september 2010

27

Engels in
de hele school

Thea Bruntink

Jenaplanschool De Driesprong is met dertig kinderen een zeer kleine school midden in het dorpje Eesveen in het
noorden van Overijssel. Team, kinderen en ouders zetten zich allemaal in om de school voor het dorp te behouden.
Klein, maar groot in enthousiasme, inzet en leerbaarheid. Als er een nieuw kind wordt aangemeld wordt dat door
de hele school als reden voor een feestje gezien. Moeten denken vanuit een moeilijke positie, creëert soms de
mooiste en creatiefste ideeën.

Snacktime

Werken met projecten

Zo hebben we besloten ons te gaan

In januari 2010 hadden we een project

oriënteren op het geven van Engels

‘Engeland’ van twee weken gepland.

aan alle kinderen vanaf groep één. Er

Voorafgaand aan het project hebben we

waren veel redenen dit te doen. Engels

alle kinderen gevraagd wat ze over Enge-

is een wereldtaal, het geven van een

land wisten en nog wilden weten. Eén

vreemde taal vanaf jonge leeftijd sti-

kind uit groep 5 dacht dat er allemaal

muleert de algemene taalontwikkeling,

zwervers woonden. Anderen wilden alles

kinderen vinden Engels leuk, je kunt het

weten over de Engelse voetbalclubs, weer

opnemen in projecten, het heeft alles

anderen over de mode. Dat was waar-

te maken met wereldoriëntatie enz.

schijnlijk omdat we net een modeproject

Ouders en kinderen waren enthousiast.

afgesloten hadden. Het is leuk als dat dan

Omdat wij op school niet houden van

weer samenkomt. Alle vragen en ideeën

dichtgetimmerde beleidsplannen, zijn

van de kinderen zijn geïnventariseerd en

we het gewoon gaan doen.

hebben een schematisch overzicht van twee weken ingevuld met alle

doen. Thema’s werden voor een deel in het Engels behandeld en de

onderdelen die we met de kinderen wilden behandelen. Wat was

jongste kinderen hadden af en toe snacktime in plaats van een fruit-

belangrijk voor de kinderen, wat vonden we zelf belangrijk om te

kring. Met behulp van de computer werd er veel gespeeld en gewerkt

bespreken en te verwerken? Hoe gingen we het openen en afsluiten?

met Engelse spelletjes.
We haalden ideeën uit losse mappen, boeken en verbonden het aan

Let’s start

onze projecten. Het staat bij ons vanaf de onderbouw elke week inge-

Op de ochtend van de opening van het project hebben we een docent

roosterd, waarbij het vooral gaat om luiste-

Engels van een school voor voortgezet onder-

ren, begrijpen en spreken. De kinderen uit

wijs uit de buurt, die ook native speaker is,

de bovenbouw hebben meer tijd voor Engels

op de mooie stoel in de speelruimte gezet.

en houden zich ook bezig met lezen, begrij-

Matthew, de docent, heeft zich toen in het

pen en schrijven. Er wordt veel in het Engels
gezongen en de onderwerpen zijn afhankelijk
van de thema’s die er op dat moment in de groepen behandeld worden.

EarlyBird
We hebben ons ook georiënteerd op de metho-
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in de teamvergadering besproken. We

We begonnen met af en toe een deel van de viering in het Engels te

Engels voorgesteld en verteld wat hij in het
dagelijks leven allemaal doet. Wij verbaasden
ons er over hoe makkelijk de kinderen hem konden volgen, ook de jongere kinderen. Elke taal,
dus ook een vreemde taal, is een communicatiemiddel. De eventuele barrière die een
vreemde taal zou kunnen opwerpen omdat

diek van EarlyBird; een centrum in Rotterdam dat zich in de loop van

het je moedertaal niet is, is veel minder groot dan je denkt. Wat ons

de jaren heeft ontwikkeld tot een kenniscentrum met de nodige erva-

ook opviel was de onbevangenheid van de kinderen. De vragen die

ring met Vroeg-Vreemde-Taal-Onderwijs in het Engels (VVTO). Zij

ze in het Engels aan Matthew stelden kwamen er soms vlot, soms

kunnen helpen met het opstellen van een kwaliteitsnorm op scholen.

haperend uit, maar steeds met plezier en durf. De kinderen waren

Wij wilden een kwaliteitsnorm voor Engels vanaf groep 1 met jena-

gretig en echt benieuwd naar zijn antwoorden. Hij vertelde met verve

planonderwijs als onderwijskundig concept als uitgangspunt. Doordat

over zijn voetbalclub en de ogen van menig kind begonnen te stralen.

we lid zijn geworden van EarlyBird hebben we een studiemiddag kun-

Onze allerjongste kinderen wilden hem laten horen welke woordjes

nen volgen, is er subsidie aangevraagd vanuit het Europees platform

zij al kenden. Eén meisje, Marlyke, net 4 geworden, begon uit zichzelf

voor scholing en materiaal en scholen we ons tijdens de herfstvakan-

in het Engels te tellen en Engelse woordjes te zeggen. Alle aanwezi-

tie in Canterbury (Engeland) in Engelse spreekvaardigheid en didac-

gen begonnen spontaan voor haar te klappen toen ze klaar was.

tiek van het VVTO.

Wij hebben de hele dag Engels gesproken. Na een tijdje werd dat
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steeds makkelijker voor iedereen, ook voor ons. Onze

omgekeerd. Er is die week veel samen gebouwd in het

schroom om met een Engelsman te praten werd minder;

speellokaal.

we leerden van de onbevangenheid van onze kinderen.

Als afsluiting van het project hebben we iedereen uit het

Onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens het pro-

dorp uitgenodigd voor een High Tea in

het versierde

kleding, voeding,

speellokaal. Kinderen hebben zelf hapjes uitgekozen en

problemen in de steden, enz. enz. Onze jongste kinde-

gemaakt. Na de High tea konden ouders, opa’s, oma’s en

ren hebben liedjes in het Engels gezongen, hebben de

buren in school alles bekijken wat de kinderen gemaakt

Big Ben en de Towerbridge gebouwd, spelletjes in het

hadden. Onze kinderen liepen trots door school en kon-

Engels gedaan en de dagelijkse dingen zoals de kring,

den hun ouders persoonlijk aan Matthew, die er ook bij

ject waren de politiek, topografie,

het kiezen, de praatplaat van Bas enz. in het Engels
gedaan. De oudere kinderen hebben veel zelf opgezocht

was, voorstellen. Het was een fantastisch project met een
enorme impuls voor ons Engels en voor onze hele school.

en verzameld. Daar zijn muurkranten en werkstukken
van gemaakt. Memo’s met Engelse woordjes zijn

Thea Bruntink is schoolleider van

door de kinderen gemaakt en overal in school op

jenaplanschool De Driesprong te Eesveen

de goede plekken geplakt. Oud hielp jong en soms

Cartoons: Janneke Kaagman

Coöperatief leren
in de Engelse les

Lieke Geurts

In mijn werk als docent Engels merk ik dat het belangrijk is om kinderen op een actieve manier Engels te leren.
Daarvoor gebruik ik een aantal coöperatieve werkvormen die eenvoudig toe te passen zijn en die ik ontwikkeld heb in
het kader van de jenaplanopleiding. De meeste werkvormen dragen bij aan het verbeteren van de gespreksvaardigheid.
Mijn ervaring is dat deze werkvormen veel plezier brengen in de lessen Engels. Over het algemeen houden leerlingen
van de afwisseling en tonen ze zich betrokken. De drempel om Engels te praten in de klas wordt lager, naarmate ik de
werkvormen vaker gebruik.

Coöperatief leren

een vreemde taal eigen te maken en vertrouwd te raken met het

Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op

spreken van de taal.

samenwerken. Bij het coöperatief of samenwerkend leren hebben leerlingen elkaar nodig om een leertaak volledig uit te voeren.

Binnen- en buitenkring

Niemand kan zich achter een ander verschuilen; alle leerlingen

Tijdens deze werkvorm spreken leerlingen Engels met elkaar. Ze zitten

moeten een bijdrage leveren.

of staan in twee kringen met de gezichten naar elkaar toe. Er is een

Coöperatief leren is makkelijk te koppelen aan een methode, waar-

binnen- en een buitenkring. Het gespreksonderwerp wisselt steeds;

mee gewerkt wordt. Het is een ideale manier voor leerlingen om zich

onderwerpen waar leerlingen makkelijk over kunnen vertellen, zoals
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hun hobby’s, familie of wat ze in het weekend gedaan hebben.

Zoek de valse

In de eerste ronde praten de leerlingen die zich in de buitenkring

Deze werkvorm is geschikt om op een eenvoudige manier te checken

bevinden. De anderen luisteren. Na een korte tijd vertellen enkele

of leerlingen de leerstof goed begrepen hebben. Ook bij deze werk-

leerlingen uit de binnenkring wat ze zojuist gehoord hebben. Ver-

vorm wordt er gewerkt in tafelgroepen.

volgens draait de binnen- of de buitenkring door, zodat de gesprekspartners wisselen en vertellen de kinderen in de binnenkring, terwijl

1. Iedereen maakt drie Engelse zinnen die bijvoorbeeld te maken

de buitenkring luistert. Deze vorm kan afgesloten worden met een

hebben met het voeren van een telefoongesprek. Eén van die drie

nabespreking met de hele groep.

zinnen moet ‘fout’ zijn. Bij het bedenken van de zinnen kunnen ze

Leerlingen ervaren deze manier van praten over het algemeen als

gebruik maken van hun boek.

prettig en laagdrempelig. Het kan houvast geven als je op het bord
zet waar over gepraat moet worden.

Vertellen in tafelgroepen
Tijdens deze activiteit vertellen kinderen om de beurt in hun tafelgroep over een onderwerp dat vooraf bekend is gemaakt. Ze moeten
hiervoor een voorwerp meenemen dat met het onderwerp te maken

2. De jongste leerling begint (het overleg over wie de jongste is, vindt
plaats in het Engels).
3. De leerling die aan de beurt is, leest zijn Engelse zinnen voor en laat
ze zien aan de anderen uit zijn tafelgroep.
4. Leerlingen overleggen met elkaar, noemen ‘de valse’ en verwoorden
wat er precies fout aan is. Op het blad verbetert de leerling de fout.
5. De volgende leerling leest zijn zinnen voor.

heeft. Ieder kind heeft twee minuten spreektijd.
Op het bord staat wat ze eventueel allemaal kunnen vertellen en leer-

Hierboven gaat het om zinsconstructies, maar deze vorm is ook

lingen krijgen vijf minuten voorbereidingstijd. Eventueel kun je ze zich

bruikbaar om te checken of ze een bepaald grammaticaal onderwerp

ook thuis laten voorbereiden.

hebben begrepen.

Om te bepalen in welke volgorde iedereen aan de beurt komt,
geef ik de kinderen de opdracht om in het Engels de datum
van hun verjaardagen te bespreken. Degene die als eerste in
het jaar jarig is, start en degene die als laatste jarig is, sluit af.
De leerling die aan het woord is moet gaan staan, zodat het
voor de docent en leerlingen duidelijk is wie er aan de beurt is.
Om de twee minuten wordt er gewisseld. Voordat dit signaal
gegeven is, mogen ze niet gaan zitten. Wanneer leerlingen
klaar zijn met vertellen en de twee minuten nog niet verstreken
zijn, mogen de kinderen in het tafelgroepje vragen stellen.

Mix en koppel
Voor deze activiteit hebben kinderen kaartjes nodig. Iedere
leerling krijgt een kaartje waar een vraag op staat. De leerlingen lopen door het lokaal. Er staat muziek op.
Als de muziek stopt, vormen ze een koppel met de leerling die
het dichtstbij staat.
Ze stellen elkaar de vraag die op hun kaartje staat (bijvoorbeeld: ‘What is your mother’s name?’) en geven in een hele zin
antwoord (‘My mother’s name is Marja’). Na het beantwoorden van de vragen worden de kaartjes gewisseld en lopen ze
weer verder.

De placematmethode

Denken, delen, uitwisselen
Deze werkvorm is ook weer uitermate geschikt om leerlingen met
elkaar in het Engels te laten praten. Op het bord staat bijvoorbeeld

Deze methode kan onder andere gebruikt worden voor het vertalen

‘Great Britain’. De docent vraagt of er leerlingen zijn die weten welke

van Nederlandse zinnen in het Engels.

landen er bij Groot-Brittannië horen. Deze worden in het Engels op

Op het bord staat voor iedere tafelgroep een andere Nederlandse zin

het bord geschreven. Vervolgens schrijven de leerlingen individueel

of een vraag.

(in het Engels) op wat er bij ze opkomt bij de woorden ‘Great Britain’.

Leerlingen moeten hiervan de vertaling geven of de oplossing be‑

Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van woordenboeken.

denken.

Daarna krijgen ze de tijd om in groepjes te delen wat ze opgeschreven

Eerst bedenken de leerlingen voor zichzelf welk antwoord zij passend

hebben. Iedere tafelgroep maakt een selectie van wat ze net gehoord

vinden. Dit schrijven ze in een vlak van de placemat die in het mid-

hebben en kiest twee dingen uit die ze in de kring gaan vertellen.

den van de tafel ligt. Vervolgens wisselen ze hun antwoorden uit in

Vervolgens wordt er in het Engels uitgewisseld in de kring.

de tafelgroep en destilleren uit alle antwoorden die gegeven zijn het
antwoord dat zij allemaal het beste vinden. Dit antwoord of deze vertaling komt in de cirkel in het midden van de placemat te staan.
Tot slot worden de antwoorden met de hele groep nabesproken.
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Begin bij de kinderen

Henk van der Weijden

Veel mensen denken dat maatschappelijke problemen fundamen-

zo’n kleine duizend onderwijsuren per jaar. Bovendien inspecteert

teel opgelost kunnen worden door bij-de-kinderen-te-beginnen. Als

de overheid de laatste jaren voornamelijk op het feit of de kinde-

het bijvoorbeeld gaat om geweld, overmatig gebruik van drugs en

ren goed leren lezen en rekenen. En oh wee, als je als school niet

alcohol, vandalisme of het krijgen van enge ziektes zijn volgens velen

aan de inspectienorm voldoet. Je kleurt zomaar rood op internet en

opvoeding en onderwijs vaak in gebreke gebleven. Ouders voeden

je school wordt bestempeld als zwak of zeer zwak. Dus alle hens

niet goed genoeg (op) of groepsleiders besteden te weinig aandacht

aan dek. Weg met de overbodige luxe. Weg met de aandacht voor:

aan het bestrijden van het gesignaleerde kwaad. Om niet het ver-

muziek, bewegen, beeldende vorming, gesprekken over waarden en

wijt te krijgen aan symptoombestrijding te doen, grijpen politici en

normen, en wat goed voor je gezondheid is. Helaas, meer en meer

beleidsmakers vaak terug naar de vermeende bron van alle ellende:

richten scholen zich op de instructie van rekenen en taal, en het

opvoeding en onderwijs. Dat leidt dan tot oplossingen als het bege-

afnemen van toetsen.

leiden van ouders en groepsleiders, en het heropvoeden van het
opgroeiende kind. Zo rijden er door ons land heel wat zwaar gesub-

Er doet zich een maatschappelijk gewichtig probleem voor: zwaar-

sidieerde voorlichtingsbussen rond, worden gratis onderwijsleerpak-

lijvigheid. We worden steeds zwaarder en dat is niet goed voor ons.

ketten beschikbaar gesteld of worden mensen op cursus gestuurd.

Politici denken dit probleem op te lossen door bij de kinderen te

Dat alles om de opvoeders te leren het afkeurenswaardige gedrag

beginnen, de groten zijn toch te eigenwijs om er iets aan te doen.

van onze gemankeerde jeugd te beteugelen of af te leren. Het helpt

De vinger wijst naar opvoeding en onderwijs. Doe er iets aan! Helaas,

echter niet echt.

zwaarlijvigheid is in eerste instantie een sociaal-maatschappelijk probleem. Veel eten geeft een gevoel van triomf en trots. Kijk eens wat

Wanneer we sociologen en politicologen mogen geloven, dan is de

ik allemaal kan, het ontbreekt mij aan niets. Ons leefpatroon is in

oorzaak van de uitwassen niet zozeer gelegen in opvoeding en onder-

het informatietijdperk voor de meeste mensen sterk gericht op weinig

wijs, maar in de combinatie van genen en maatschappelijke omstan-

bewegen en vooral met het hoofd bezig zijn. Kijken we naar scholen

digheden. Erfelijkheid en omstandigheden kunnen elkaar zowel

dan is het al niet veel beter. Rustig zijn en stilzitten worden hogelijk

positief als negatief versterken. Het is vooral de sociaal-maatschappe-

gewaardeerd. Bewegingsonderwijs is zo formeel geworden, weinig

lijke context die je als individu kan maken of breken.

effectief bewegen, dat het nauwelijks nog zoden aan de dijk zet.

We herkennen dit fenomeen. Ook al is je moeder van allochtone,

Onderwijs kan wel een beperkt steentje bijdragen aan het verhogen

Argentijnse afkomst en je vader halfduits, dan nog valt te voorspel-

van de gezondheid van de kinderen. Wat bijvoorbeeld bijdraagt is:

len dat je een vwo-diploma haalt, rechten gaat studeren in Leiden en

Iedere dag voor ieder kind twee uur bewegingsonderwijs. Dat onder-

koningin van Nederland wordt. En hoogstwaarschijnlijk verval je niet

wijs moet dan gegeven worden door vakleerkrachten. Deze bewe-

in criminaliteit of graffiti-spuiten. Kortom, ben je van goede komaf, is

gingsdeskundigen houden ook het schoolprogramma in de gaten:

er geld beschikbaar, zijn er prettige omstandigheden en zijn er goede

niet te lang stilzitten achtereen, het stimuleren van een actieve leer-

adviezen beschikbaar, dan is je kostje gekocht. Onderwijs speelt in

houding en het gebruik van ergonomisch verantwoord meubilair. Het

dit gehele verhaal maar een bescheiden rol. Ook al omdat scholen

schoolprogramma is bovendien een dagprogramma (continurooster).

meestal sociaal-maatschappelijk ingekleurd zijn. We hebben immers

De school verzorgt ook het eten en drinken van de kinderen voor

witte, zwarte en gemengde scholen en scholen die bevolkt worden

de schooldag, met natuurlijk een verantwoorde voeding. Ook hier

door kinderen van de lagere, dan wel hogere sociale klasse. Ben je

gespecialiseerde begeleiders en niet de juf die dat er even bij doet. En

laag opgeleid, woon je beroerd, zit je op de verkeerde school, heb je

dan de bemensing van het bewegingsonderwijs. Deze mensen zijn in

weinig inkomen, geen werk of geen uitzicht op het koningschap, dan

ons land in voldoende mate voorhanden. Onze afgestudeerden van

zijn je kinderen niet goed af.

de academies voor lichamelijke opvoeding (alo’s) zijn de bij uitstek
deskundigen op dit gebied. Als je nagaat wat deze mensen allemaal

Nu kunnen groepsleiders wel iets doen aan het oplossen van maat-

kunnen en weten dan is het onverantwoord dat wij als samenleving

schappelijke problemen, maar hun mogelijkheden zijn uiterst beperkt.

deze gymnastiekers niet veel meer inzetten om heel veel maatschap-

Dat is niet vreemd, omdat scholen niet bij machte zijn de afkomst

pelijke problemen in ieder geval een beetje te helpen verlichten. Als

en de maatschappelijke omstandigheden van kinderen te verande-

de samenleving dan ook nog geld over heeft voor geschikte schoolge-

ren. Groepsleiders moeten roeien met de riemen die er zijn. Boven-

bouwen (iedere school sportvelden en gymzaal) dan zijn we heel wat

dien hebben ze een afgebakende maatschappelijke taak: Binnen de

verder en worden de problemen van overgewicht wellicht iets lichter.

gegeven context kinderen zo goed mogelijk begeleiden naar een

Het is maar waar je als overheid de prioriteit legt, of bij de voorzorg,

plaats in de (toekomstige) samenleving. Alle over te dragen ken-

dat houdt in het treffen van goede maatschappelijke voorzieningen,

nis, inzichten, vaardigheden en houdingen moeten daar op gericht

of bij genezing van de problemen. Genezing kent veel emotie en kost

zijn. Dat kan alles inhouden, maar dat is niet zo. De wetgever heeft

meer geld.

beperking in omvang en tijd aangegeven. Hij heeft kerndoelen
geformuleerd en deze moeten in ieder geval aan de kinderen aan-

Henk van der Weijden is onderwijspedagoog en

geboden worden. En dat in de tijd die ervoor staat; voor ieder kind

oud-inspecteur van het onderwijs
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Inspiratie
vanuit de bron
Ad Boes
We beginnen in deze jaargang van Mensenkinderen met een serie ‘Inspiratie vanuit de bron’.
Door korte artikelen wordt aandacht gevraagd
voor belangrijke passages uit de ‘Führungslehre
des Unterrichts’ (‘Van didactiek naar onderwijspedagogiek’), het belangrijkste document
van Peter Petersen. De teksten zijn meer dan de
moeite waard om er nu nog kennis van te nemen
en geïnspireerd te raken door de oorspronkelijke
gedachten.
Ook voor opvoeding en onderwijs geldt dat er in
de loop van de tijd grote veranderingen hebben
plaatsgevonden. Maar er is ook veel dat tijdloos
genoemd kan worden, zoals de noodzaak om
leiding te geven aan het opvoedingsproces. Wij
spreken nu van onderwijs op maat. De huidige
wet vraagt in artikel 8 van de Wet op het Primair
Onderwijs om zorg voor een continu ontwikkelingsproces, dat voor ieder kind weer anders
uitgestippeld wordt, waarbij verschillen tussen
kinderen productief worden gemaakt. Het laatste is een forse opgave. Hoe dat proces vorm kan
krijgen is juist het centrale thema in de ‘Führungslehre des Unterrichts’.

Uit de ‘Führungslehre’
….Moet de opvoeder eenvoudig voorrang verlenen aan de ontwikkeling en dan maar afwachten? Of welk fundamenteel onderscheid moet
hier gemaakt worden?
Zonder enige twijfel mag elk taakgericht leren pas dan in
zijn volle omvang beginnen en planmatig en gestadig op
het kind inwerken, als de geestelijke voorwaarden in hem
zijn ontwikkeld, die daarvoor steeds noodzakelijk zijn. Maar
dit betekent allerminst dat de opvoeder voortdurend moet
afwachten en luisteren; het vereist eerder tweeërlei:
1. Een constant en planmatig, onder bepaalde omstandigheden ook een zich al experimenterend in-voelen in de
kinderen om hun ontwikkelingsniveau vast te stellen
en
2. Een voortdurend teruggrijpen, een aftastend proberen,
niet alleen om het ontwikkelingsniveau te vinden, maar
ook om de uiteindelijke grenzen van de intelligentie en
voor bepaalde vaardigheden te achterhalen.

Vragen ter discussie
1. Taakgericht werken vraagt om een zekere mate van rijping
die per kind in hoge mate kan verschillen. Hoe wordt bij
ons met die grote ongelijkheid rekening gehouden (anders
dan in de onderbouw moeten de kinderen…., in de middenbouw…, enz.)

2. Hoe krijgt bij ons de balans tussen afwachten enerzijds én
stimuleren en leiding geven aan ontwikkeling anderzijds
vorm?
3. Wat door Petersen wordt voorgestaan vraagt om intensief
en continu overleg tussen groepsleiders die gezamenlijk
zorg dragen voor de stamgroep als geheel én voor ieder
kind afzonderlijk. Hoe is dat overleg georganiseerd? Welke
verbeteringen zijn wenselijk of noodzakelijk?
Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan
Vereniging en redacteur van Mensenkinderen
Vertalingen zijn niet beter dan originele teksten, toch hebben we om
redenen van toegankelijkheid gekozen voor de vertaling van Suus
Freudenthal en Huub van der Zanden van 1982. Waar nodig is die
enigszins aangepast.
Deze passage staat op pagina 106 van ‘Van didactiek naar
onderwijspedagogiek’ en op pagina 85 van de achtste druk van 1969
van de ‘Führungslehre’.
‘Van didactiek naar onderwijspedagogiek’ is te bestellen via de
website van de NJPV: www.jenaplan.nl
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Stamgroep Sering
Reis terug in de tijd
Het schooljaar loopt ten einde. Sinds afgelopen maandag staat er een tijdmachine op het podium
in de aula van onze jenaplanschool. Er hangen platen van Karel de Grote, Napoleon en jagende
mensen in de oertijd. Er staat een bus waar je in kunt stappen en waarmee je, het mag duidelijk
zijn, kunt reizen in de tijd.
De tijdvakken uit de geschiedenis zijn verdeeld over de verschillende stamgroepen. Er wordt volop
gespeeld, gewerkt en de geschiedenis komt tot leven. In onze middenbouwgroep Sering zijn we
druk met de gouden eeuw, vooral met de vorsten en regenten. De groep is snel onder de indruk
geraakt van deze periode uit onze geschiedenis. We beleven de ontsnapping in een boekenkist
vanuit slot Loevestein van Hugo de Groot. Er komt een boekenkist in de groep vol met boeken. De
boeken gaan er uit. Stap één: net als Hugo kijken we of we in die kist passen. Ook wij denken dat
dat helemaal niet kan. Hugo werd aangemoedigd door zijn vrouw. Dat is een fijne rol voor mij als
juf natuurlijk. Hugo ontdeed zich van zijn kleding. Wij hebben al bijna niets meer aan, omdat het
tropisch warm is. Jaimy, het meest lenige jongetje uit de groep, rolt zich zo goed mogelijk op en
past uiteindelijk. Stap twee: hoe lang houd je dit dan vol? Lang genoeg om echt uit het kasteel te
kunnen ontsnappen? De bewondering voor Hugo de Groot groeit met de dag.
Net als voor een andere held uit deze eeuw, Michiel de Ruyter. Op het schoolplein worden zeeën
bevaren en oorlogen gevoerd. Karren worden boten, scheppen met emmers er omheen kanonnen.
En over helden gesproken, terug naar deze tijd, er leeft nog meer. De stap van de gouden eeuw
naar een gouden Nederlands elftal wordt makkelijk gezet. Vanaf het moment dat we de eerste
WK-wedstrijd samen op school keken, kleurt alles iedere dag een beetje meer oranje. De wereld is
weer wat groter geworden: Zuid-Afrika is erbij gekomen. We zingen liedjes in de taal van het land.
We weten dat een spits een doelskieter en een keeper een doelwagter is in het Zuid-Afrikaans.
De kinderen kijken uit naar de finale die nog gespeeld moet worden en wanen zich al kampioen.
Terug in de tijd gaan is in veel opzichten echt makkelijker dan vooruit reizen. De geschiedenis laat
zich vertellen, de toekomst slechts voorspellen. Dat geldt ook voor die van mij.
Als stamgroepsleider werk ik inmiddels zes jaar op deze jenaplanschool. Na vijf jaar onderbouw ben
ik vorig jaar begonnen in de middenbouwgroep de Sering. Met veel plezier heb ik dertig kinderen
verder op weg geholpen in hun ontwikkeling. Aan het einde van deze week nemen we afscheid
van de vijfdejaars. Zij zijn al gaan kijken in hun nieuwe bovenbouwgroep. Wij hebben de nieuwe
derdejaars al op bezoek gehad. De Sering nam direct een heel andere vorm aan. Vierdejaars van
nu, groep 5 in het komende schooljaar, groeiden in een paar uur tijd in de rol van groepsoudsten.
De derdejaars van dit jaar waren direct de jongsten niet meer. Dat lijkt allemaal als vanzelf te gaan.
De nieuwkomers keken bijna allemaal blij verlegen om zich heen. De groepsvorming zal vorderen
met de tijd. Een heel schooljaar om er een echte stamgroep van te maken. Ik houd u op de hoogte.

Laurien Zwarts is stamgroepleider op jenaplanschool Donatushof te Bemmel

