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Het thema ‘kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie’ is voor dit 

nummer helaas komen te vervallen. Het is de redactie niet gelukt om 

op dit moment voldoende artikelen rond dit thema te verzamelen. 

Vooralsnog schorten we dit thema op, omdat we er vanuit gaan dat 

er over kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie veel gaande is op 

school. Het Ministerie heeft immers subsidie toegekend ter bevorde-

ring van de culturele ontwikkeling. Dit geld is ongetwijfeld ook bij 

een groot aantal jenaplanscholen terecht gekomen. Wij zouden graag 

over de initiatieven die daaruit zijn ontstaan berichten. Uw artikelen 

zijn van harte welkom, zodat het alsnog mogelijk wordt hier een the-

manummer over te maken.

Een ander thema was niet moeilijk te vinden. We hebben namelijk 

al een tijdje een weergave van de inleiding die Ludo Heylen bij de 

opening van de jenaplanconferentie in 2009 hield op de plank lig-

gen. Een interessant artikel, maar normaal gesproken te lang om in 

Mensenkinderen te plaatsen. Maar nu maakt de onverwachtse ruimte 

dat toch mogelijk.

Ludo vraagt zich in dit artikel af of de school in deze snel verande-

rende maatschappij nog wel in staat is om kinderen goed 

voor te bereiden op een toekomst die nog niemand kent. Is 

het dan logisch om zoveel nadruk te leggen op rekenen en 

taal - basiskennis is immers ge baseerd op vroegere ervarin-

gen -, terwijl kinderen misschien veel meer gebaat zijn bij 

technologische geletterdheid in de vorm van vaardigheden 

als internetten, powerpointpresentaties maken en sms’en? 

Kees Both schreef een tegenhanger van dit artikel door 

erop te wijzen dat uit onderzoek naar multitasking blijkt 

dat dit verschijnsel niet alleen positieve kanten, maar ook 

bedenkelijke gevolgen kunnen hebben. Op termijn kan de 

waarnemingsstijl veranderen in zeer selectief en oppervlak-

kig waarnemen en een toenemend ongeduld met lang-

zame processen. Zelfs zeer geoefende lezers krijgen steeds vaker 

moeite met het lezen van een complexe tekst en worden sneller afge-

leid. De tekst van Ludo zal voor menigeen dan ook een uitdaging zijn.

Van Ad Boes ontvingen we een verslag over een conferentie over 

‘Opbrengstgericht werken’, waarin Henk van der Weijden jenaplan-

scholen aanspoort om zelf het belang van een onderdeel (van een 

vak- of vormingsgebied) te bepalen op basis van de eigen opvattingen 

en op het antwoord van de vraag wat deze groep kinderen en elk 

kind individueel nodig heeft. ‘Wie volgzaam met de inspectie mee-

gaat, ontkomt niet aan verarming van het onderwijs en aan een bui-

tensporige belangstelling voor toetsscores.’

Drie artikelen die de lezer uitdagen om stil te staan bij de visie van 

de school en het maken van een keuze: wat vinden wij als jenaplan-

school belangrijk voor onze kinderen, nu en in hun nog onbekende 

toekomst? 

En zo kreeg dit nummer van Mensenkinderen het thema ‘De school, 

vandaag en morgen’ mee. We hopen dat dit nummer u helpt om 

aandacht te besteden aan de zaken die u van belang vindt voor uw 

kinderen.

De school, 
vaN Daag 
en morgen Felix Meijer

In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en 

belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen 

die in de maatschappij als belangrijke middelen worden 

beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en 

samenleving. (Basisprincipe 13) 
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De School 
en De  
toE KoMSt  ludo Heylen

As the present now will later be past,

the order is rapidly fadin’.

And the first one now will later be last,

for the times they are a-changin’.

(Bob Dylan)

Tijdens de NJPV-conferentie in november 2009 werd door 
Ludo Heylen een inleiding gehouden over de school in 
de 21ste eeuw, waarin kinderen worden opgeleid voor 
een toekomst die niemand kent. Heeft de school nog een 
toekomst? 

drie industriële revoluties
De vorige eeuwwisseling (1900) moet fascinerend geweest zijn. De 

eerste industriële revolutie (gietijzer en stoommachines) had de hele 

samenleving in Europa reeds grondig veranderd en de ongekende 

mogelijkheden van de tweede industriële revolutie (staal, elektriciteit, 

turbines en verbrandingsmotors) kwamen nu pas zichtbaar aan het 

licht. Met de Eiffeltoren als symbool voor de ‘sky is the limit’. Sta-

tige mannen met bakkebaarden waren bijzonder trots en verwach-

tingsvol voor de toekomst. De schoorstenen van de eerste industriële 

revolutie waren de symbolen geweest van economische macht, maar 

ook van sociale ongelijkheid, want de industrialisatie bracht gigan-

tische sociale problemen: de arbeidersklasse (mannen en vrouwen) 

werd uitgebuit, kinderarbeid was de regel. In 1900 wist men beter. 

De tweede revolutie moest menselijker zijn. Kinderarbeid werd afge-

schaft en de leerplicht ingevoerd. Onderwijs kreeg meer aandacht en 

men begon te bouwen aan een onderwijsmodel dat de maatschap-

pelijke (r)evoluties moest volgen. Iedereen moest mee profiteren van 

de economische groei. Typerend is hoe Ford , weliswaar al wat verder 

in de twintigste eeuw, zijn arbeiders voor die tijd vrij hoge lonen uit-

betaalde omdat ze zich dan nadien zelf een wagen konden aanschaf-

fen. Maar ook het engagement van Ellen Key was toonaangevend. Ze 

geloofde dat de twintigste eeuw de ‘eeuw van het kind’ zou worden. 

Haar ideeën beïnvloedden de sociale wetgeving voor kinderen in ver-

schillende landen.

We zitten ondertussen al een tijd in de 21ste eeuw en hebben gezien 

dat het millennium geen fundamentele onderwijsdiscussie heeft 

opgeleverd. Onderwijs stelt zich nog steeds volgend op, ook bij de 

derde industriële revolutie (computer, communicatie en globalisering) 

en richt zijn organisatie, inhoud en aanpak eerder naar de evoluties 

van het recente verleden dan wel naar de toekomst. Er is geen proac-

tieve tendens. Terwijl we dit schrijven rolt de derde industriële revolu-

tie over naar een dominante digitale revolutie. Volgen we nog binnen 

onderwijs? Heeft onderwijs nog een toekomst?

de technologische evolutie 
Het gaat snel
‘Shift really happens’ is de naam van een powerpoint die je makke-

lijk op internet kan downloaden1. Deze powerpoint werd gemaakt 

om een groep van 150 leerkrachten ergens in de Verenigde Staten 

te laten nadenken over veranderingen in onze maatschappij en hoe 

onderwijs van de 21ste eeuw daarop kan inspelen. Nauwelijks een 

jaar later is diezelfde powerpoint gebruikt als basis voor meer dan 

5.000.000 discussies over de hele wereld. Shift happens! Verande-

ringen gebeuren hoe dan ook. Sneller dan we konden denken of ver-

wachten. Hoe gaan we daar mee om binnen het onderwijs? 

Vandaag heeft haast iedereen – jong en oud – een GSM, maar toch 

zijn ze nauwelijks iets meer dan tien jaar op de markt. Het eerste 

e-mailtje dateert van 1992; het eerste internet gebruik van 1995; 

vandaag heeft Google alleen al meer dan 3 miljard bezoekers per 

maand. Het gaat met andere woorden verbazend snel. Niemand kan 

nog voorspellen hoe de maatschappij er binnen tien jaar zal uitzien, 

laat staan binnen veertig jaar. Toch zullen de studenten die vandaag 

afstuderen wellicht meer dan veertig jaar meedraaien in onze maat-

schappij. Hoe moeten we onderwijs dan vorm geven? Kunnen we via 

het onderwijs mensen voorbereiden op de toekomst? Want is dat niet 

de bedoeling van onderwijs: Mensen toerusten om succesvol mee te 

draaien in onze complexe maatschappij? En slagen we daar nog lan-

ger in? Voor alle kinderen? 

D E  S c h o o l ,  v a N D a a g  E N  M o R g E N
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Vast staat dat de technologische evolutie nog 

maar aan het begin staat van haar mogelijk-

heden. 

‘By mid-century, computers will be linked 

directly into our nervous systems via nanotech-

nology, which is so small it could connect to 

every neuron in our brains. By about 2040, 

there will be a backup of our brains in a com-

puter somewhere. So that when you die, it 

won’t be a major career problem.” (Ian Pear-

son, 2000). Sciencefiction is niet langer fiction! 

Terwijl we dit schrijven werkt de wetenschap 

nu al aan vergevorderde systemen om via 

(nano)technology het gezichtsvermogen van 

blinden te herstellen. 

Vervoer (Robinson, 2003, p 27)

Als we de tijd voorstellen als een klok van 60 minuten en terugblik-

ken over een periode van 3000 jaren, staat elke minuut voor een 

periode van 50 jaar. 

☐ tot 3 minuten geleden gebeurde alle vervoer met paard en kar  

    of zeilschepen;

☐ 3 minuten terug : ontdekking van de stoommotor

☐ 2 minuten terug : auto

☐ 50 seconden terug: ruimtevaart

☐ 10 seconden terug: de space shuttle 

Communicatie (Robinson, 2003, p. 29)

Als we de tijd voorstellen als een klok van 60 minuten en terugblik-

ken over een periode van 3000 jaren, staat elke minuut voor een 

periode van 50 jaar. 

☐ 11 minuten terug; Gutenberg ontdekt de drukpers, ontstaan van 

 de boekdrukkunst;

☐ 3 minuten terug: Morse code

☐ 2,5 minuten terug : telefoon

☐ 2 minuten terug : radio

☐ 90 seconden terug: televisie

☐ 25 seconden terug: computer 

☐ 12 seconden terug: internet

☐ 6 seconden terug : mobiele telefoon

Technologische geletterdheid
In het dagelijkse leven maken we steeds meer gebruik van technolo-

gie. Meestal beheersen we de onderliggende wetmatigheden of prin-

cipes niet. We beperken ons tot het drukken op een knop en maken 

ons nadien totaal afhankelijk van het apparaat. Werkt het niet, dan 

zijn we achtereenvolgens: hulpe-

loos, hopeloos, verontwaardigd 

over de gebrekkige kwaliteit van 

het product, geïrriteerd over het tijdverlies en verbaasd over de kost-

prijs van de hulpverlener. Wat geldt voor taal (je moet de principes 

achter de spellingcorrector kennen) of rekenen (je moet weten hoe 

zulke rekenopgaven werken, ook al gebruik je een zakrekenmachine), 

blijkt helemaal niet van toepassing op andere dagelijkse technologi-

sche kennis of vaardigheden. Kunnen we de hiërarchie tussen vakken 

met de suprematie van taal en rekenen nog blijven volhouden in de 

toekomst? Is dit nog zinvol? Moeten taal en rekenen de schoolcarriè-

res blijven domineren of kan bijvoorbeeld een vak als technologische 

opvoeding gelijkwaardig worden? En wat met een vak als muzische 

vorming? Nu maakt het niet uit of je er goed in bent. Niemand zal bij 

muzische vorming vragen gaan stellen naar de behoefte aan remedi-

eringstrajecten bijvoorbeeld. Met andere woorden dergelijke vakken 

bepalen niet je schoolcarrière en spelen nauwelijks mee in ‘belang-

rijke’ evaluatiebeslissingen. 

Is technologische geletterdheid voor de toekomst even belangrijk als 

rekenen en lezen? 

de kennismaatschappij  
van de 21ste eeuw

Kennis explodeert
Er zijn meer dan 450.000 woorden in de Engelse taal. In Shakespeares 

tijd bestonden er slechts 250.000 woorden. Met andere woorden 

Shakespeare zou met zijn kennis nu een semi-analfabeet zijn (Toffler, 

1970). Van elke negen woorden verstaat hij er slechts vijf. 

In 1934 had de mensheid nog veertien jaar nodig om de aanwezige 

kennis te verdubbelen; in 1976 nog zes jaren (Dochy e.a., 2000). 

Ondertussen verdubbelt de kennis jaarlijks en over enkele jaren is 

het een kwestie van uren. We leven in een tijd waar numeriek tach-

tig procent van alle wetenschappers ooit (alle wetenschappers sinds 

het begin van de wetenschap) actief zijn. En universiteiten zijn niet 

langer de enige kennisproducenten: hogescholen, privébedrijven en 

gespecialiseerde centra beginnen nadrukkelijker mee te spelen. We 

beschikken dan ook over een gigantische berg kennis; vaak zeer 

gespecialiseerd en gedetailleerd. Maar in elk geval een stevige basis 

voor steeds nieuwe, grensverleggende ontwikke-

lingen. Onderwijs staat voor het raadsel dat het 

mensen zal opleiden die moeten functioneren 

binnen technologieën die nu nog niet bestaan. Er zullen nieuwe jobs 

ontstaan waarvan we de naam of invulling nog niet kennen. Maak 

eens een lijstje van functies die de laatste tien jaar zijn ontstaan en je 

zult versteld staan van de lengte ervan. Nu staat al vast dat alles rond 

Technologische geletterdheid net 

zo belangrijk als rekenen en taal? 

Basiskennis is gebaseerd 

op vroegere ervaringen.

D E  S c h o o l ,  v a N D a a g  E N  M o R g E N
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ecologie steeds meer zal gaan domineren in het denken van de 21ste 

eeuw.  

Moeten we vanuit deze evolutie heroverwegen wat onze basiskennis 

is die we in het onderwijs aan jonge mensen aanbieden? Is het ken-

nen van de tafels nog basis voor de generatie van de 21ste eeuw? 

Of moeten technologische evoluties meer aandacht krijgen? Eens 

te meer beseffen we dat de keuzes die we maken rond basiskennis 

ingegeven zijn vanuit vroegere ervaringen. Maar hoe kunnen we de 

toekomst laten meespelen? Of blijft basiskennis gewoon altijd basis-

kennis?

informatiemaatschappij
In de twintigste eeuw was één van de voornaamste taken – zo niet 

de belangrijkste taak – van onderwijs: kennis aanleveren. Onderwijs 

en meer specifiek de groepsleiders waren de makkelijkst bereikbare 

kennisbron. Maar met de komst van internet is deze situatie dras-

tisch veranderd. Een kleine en makkelijke zoekoperatie brengt ons bij 

een verklaring van moeilijke woorden, bij prenten van verre landen, 

bij videobeelden van andere culturen, bij historische overzichten, bij 

boekbesprekingen, bij rekenoefeningen, bij vertalingen... Het is hele-

maal geen uitzondering meer dat kinderen leerstofonderdelen al 

beheersen nog voor de les is gegeven. In het verleden was dit meestal 

een huizenhoog probleem, maar nu proberen groepsleiders er steeds 

beter mee om te gaan. Maar ondanks hun pogingen voelen ze dat 

het systeem maar erg weinig speelruimte geeft.

De computer, de digitale televisie, de mediaplayer maken het moge-

lijk amusement op maat te ontvangen. De consument kan deelnemen 

aan spelletjes en kan te allen tijden eigen keuzes maken. Het aanbod 

is haast onbeperkt, gespecialiseerd en sterk geïndividualiseerd. Inter-

net is leuk, interactief en direct. Alles is er te vinden: de favoriete 

liedjesteksten, informatie over hun idolen, vakantiebestemmingen, 

liefdesadvies, boekbesprekingen, oefeningen van rekenen, gedicht-

jes... Ze kunnen op onderzoek, ze kunnen op ontdekking en via spel-

letjes kunnen ze zich verdiepen rond specifieke interesses. Kennis is 

bereikbaar, voor iedereen! Meer dan ooit tevoren in de geschiedenis 

van de mensheid. Met oneindig veel mogelijkheden. 

Het belang van internet wordt in onderwijsmiddens soms nog ten 

onrechte ondergewaardeerd. Was men bij het begin van de boek-

drukkunst ook niet erg ontkennend over de mogelijkheden van het 

nieuwe medium? Moet onderwijs niet bij uitstek het nieuwe medium 

promoten? Moeten onderwijsmensen geen voorlopers zijn in het 

gebruik van internet? We weten hoe de uitvinding van de boekdruk-

kunst de wereld heeft veranderd. Het opende ongekende mogelijk-

heden: het ontsluiten van literatuur, de drang naar informatie, de 

honger naar dagelijkse berichtgeving, de kennis van wat er rond ons 

gebeurde... Maar de boekdrukkunst heeft maar een fractie van de 

mogelijkheden van het internet. Nog nooit beschikte de mens over 

een zodanig krachtig, snel en open communicatiekanaal als internet. 

Maar wat doen we ermee binnen onderwijs? Hoe bouwen we verder 

op de kennis die kinderen en jongeren binnenbrengen? Hoe zien we 

de taak van het onderwijs binnen deze nieuwe realiteit? 

er zijn geen grenzen
We staan bij het begin van nieuwe grootmachten in het grote wereld-

spel. Rusland, Brazilië, India en China doen het eco-

nomisch niet onaardig en beginnen al serieus mee te 

wegen in het wereldgebeuren. Weldra studeren er in 

China jaarlijks 18.000.000 Engels sprekende universi-

teitsstudenten af. In India is het aantal iets lager, maar 

nog steeds indrukwekkend. Afgestudeerde Chinezen 

zullen weldra in Europa zichtbaar worden en jobs inne-

men. Nu al wordt de hele administratie van de Engelse 

ziekenhuizen door Indiërs in India verzorgd. De patiën-

ten merken er niets van; via internet is Engeland zeer 

nabij. De wereld wordt immers steeds kleiner. De eco-

nomische markten verplaatsen zich voortdurend naar de 

laagste lonen en Europa begint stilaan minder interes-

sant te worden. Azië wordt of is de economische draai-

schijf van de 21ste eeuw, niet het rijke Westen. 

Welke troeven hebben wij nog? Waar moeten we bij-

sturen om onze koppositie te behouden? Het is duidelijk 

dat we niet langer hetzelfde kunnen blijven doen om 

aan de top te blijven. We kunnen het ons niet langer 

veroorloven dat we binnen het onderwijs ‘ een splinter 

talent verloren laten gaan’ (Wijffels, 2007). 

de nieuwe generatie einstein2 

Sneller, Socialer, Slimmer
Opgroeien in onze technologische realiteit zorgt voor verregaand 

aanpassingsgedrag. Het vroegtijdig en veelvuldig omgaan met diverse 

technologische snufjes; het dagelijks gebruik maken van internet, 

GSM, videogames, email, TV, video maken dat kinderen beter toege-

rust zijn voor de toekomst. Deze generatie is technisch veel handiger 

dan voorgaande generaties, deze generatie is technisch competenter. 

In nogal wat gezinnen wordt bijvoorbeeld de kinderen gevraagd om 

de video te programmeren of de laatste mogelijkheden van de GSM 

uit te leggen. Ouders zien het niet altijd even helder. Kinderen zijn de 

digital natives, ouders de digital immigrants.

Maar er is meer. Het voortdurend bezig zijn met flitsende beelden 

binnen videogames of internet, heeft ook hun waarnemingscapacitei-

ten versterkt. Ze nemen sneller waar en ze reageren sneller. Ze zoe-

Elke maand worden er 2,7 miljard vragen gesteld aan Google.  
Aan wie werden die vragen gesteld, voordat Google bestond?
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ken sneller. Ze zijn sneller in probleemoplossend denken: ze hebben 

geleerd door de verschillende videogames bepaalde patronen (in het 

analyseren van een probleem) te zoeken die hun probleemoplossend 

vermogen vergroten.

Internet verbreedt de sociale netwerken. Kinderen kunnen - met één 

druk op de toets - communiceren met de rest van de wereld. Er wordt 

massaal gegamed in internationaal samengestelde groepen. Gesprek-

ken of games met Denen, Amerikanen, Duitsers, Nieuw-Zeelanders, 

Zuid-Afrikanen zijn dagelijkse realiteit. Tegelijkertijd zorgt MSN of 

email voor voortdurende communicatie met klasgenoten. Ver weg 

en dichtbij. Twee begrippen die steeds meer beginnen te overlappen. 

lateraal en multi-tasking
Waar wij vooral lineair denken (we beginnen te lezen links bovenaan 

en gaan zo door tot we rechts onderaan zijn), denken zij lateraal (ze 

beginnen in het midden en zoeken snel de kern). Waar wij nog moeite 

hebben met meerdere zaken tegelijker-

tijd te doen (of TV of radio of internet) 

zijn zij voortdurend bezig met multi-tas-

king (de TV én de radio staan aan, terwijl 

ze gamen, een SMSje beantwoorden en 

kijken naar hun emailberichtjes). Waar 

wij op tekst georiënteerd zijn, richten zij 

zich vooral op beelden. Waar wij willen 

weten waar een tekst vandaan komt om 

te controleren of dit wel juist is, laten ze 

alles op zich afkomen. Controle is geen 

obsessie. Ze weten dat niet alles klopt 

op internet. That’s life. 

Stealth education
Eigen interesses verkennen kan makke-

lijk met internet en dat doen kinderen 

dan ook massaal. Steeds meer zien we 

kinderen die beter op de hoogte zijn van 

specifieke onderwerpen dan de groeps-

leider. Ik was op vakantie in Egypte en 

een jongen van zeven wist ontzettend veel af van de oude Egyptische 

wereld. Zelfs de gids – een universitair geschoolde Egyptoloog – stond 

verbaasd over het niveau van zijn vragen. De huidige generatie kinde-

ren spreekt vaak al Engels nog voor ze één les Engels heeft gehad. Ze 

leren het al doende. Kinderen/jongeren communiceren en schrijven 

als nooit tevoren via MSN of SMS. Computerspelletjes maken hen 

actief deelgenoot van het Romeinse rijk of de tweede wereldoorlog. 

Ze beleven de geschiedenis van binnenuit. Het leren verloopt impliciet 

(Reber, 1993). En het kost hen geen moeite. 

Handboekgebonden onderwijs met lineaire opbouw en sterk tekst-

gebonden aanbod kan moeilijk concurreren met deze snelle flitsende 

multimediale kennisbronnen. Maar deze nieuwe vorm van leren 

wordt door de school vaak niet als zinvol erkend. Men noemt het  

stealth education: gaat onder de radar door, zoals een stealth vlieg-

tuig en is niet zichtbaar. Daarom wordt het ook niet benut binnen 

de lesuren. Nochtans liggen hier unieke kansen om het rendement 

van onderwijs drastisch te verhogen. 

de nieuwe kloof  
Er dreigt evenwel een nieuwe kloof te 

ontstaan tussen de kansrijke – internet-

gebruikers waar meerdere PC’s thuis 

aanwezig zijn – en de kansarmen. Kans-

armen hebben ook op dit vlak vaak van 

thuis uit heel wat minder stimuli gekre-

gen en komen eens te meer gehan-

dicapt aan de start. Onderwijs kan en 

moet hierin positie kiezen. Ook binnen 

onderwijs moet er een aanbod zijn om 

kennis te maken met de multimediale 

maatschappij in al zijn facetten en dus 

gaan voor het veelvuldig bezig zijn met 

internet en videogames, zowel speels 

als informatief, zowel sociaal als ver- 

diepend; zowel lateraal als lineair. 
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Kinderen met moeilijkheden

Stress
Krantenartikelen liegen er niet om: steeds meer kinderen zijn een-

zaam, verkrampt, gestrest. Men roept om meer kinderpsychiaters om 

al deze problemen het hoofd te kunnen bieden. Het leven van kinde-

ren is er niet simpeler op geworden. De verwachtingen van de omge-

ving zijn hoog gespannen: kinderen moeten presteren in school, want 

goede schoolresultaten zorgen voor een mooie toekomst. Maar ook 

buiten het reguliere schoolgebeuren is er een wedloop: geen enkele 

kans mag verloren gaan. Misschien is kindlief wel een nieuw dans-

wonder, een voetbalster of beroemde zanger in spe. Ouders rijden 

zich suf van muziekschool, naar tekenacademie, tennis- of zwemclub. 

‘Where will it end?’ Kan een kind nog kind zijn? Is er nog tijd om even 

met kinderen samen te zitten en gezellig te luisteren naar mekaar? 

Steeds meer leerproblemen 
Het aantal kinderen, dat leermoeilijkheden ondervindt, neemt de 

laatste jaren sterk toe. (Gesquiêre & Perquy, 2006)3. Een eenvoudige 

verklaring is er niet. Misschien heeft het te maken met het gegeven 

dat kinderen binnen het gezin een belangrijkere plaats krijgen. De 

huidige generatie kinderen is immers duidelijk ‘bewust gewild’ door 

hun ouders, nooit eerder was dit op zo’n grote schaal (Boschma & 

Groen, 2007). Het kind staat centraal. Ouders willen het beste van het 

beste voor hun kind. Bij de minste problemen gaan ouders op zoek 

naar extra ondersteuning, naar extra hulp. En de meeste ouders kun-

nen en willen hier ook financieel iets voor uittrekken. Daardoor zijn 

leerproblemen ook een interessante economische markt geworden. 

Of misschien heeft het te maken met de groeiende aandacht voor 

leerproblemen en de aanwezige deskundigheid in en rond de scho-

len. Vanuit die invalshoek is het logisch en verstandig dat groepslei-

ders sneller een beroep doen op deze deskundigheid. Met andere 

woorden een groeiende interesse voor leerproblemen zorgt ook voor 

meer herkenning van deze problemen. 

leerproblemen als een interactieprobleem
In het verleden werden leerproblemen gezien als problemen die 

intrinsiek zijn aan het kind: het kind heeft 

een leerprobleem. Recentelijk beschrijft 

men leerproblemen ook als een gevolg 

van de manier waarop de instructie werd 

gegeven. In nogal wat gevallen zorgt de 

context ervoor – omdat ze onvoldoende 

is aangepast aan de leerbehoeften van 

het kind – dat er leerproblemen ontstaan. 

Met andere woorden leerproblemen zijn 

een gevolg van inadequaat onderwijs. Dit 

is geen verwijt aan de groepsleiders. Het 

is immers vaak een gevolg van gebrek aan 

informatie. Dit merk je bijvoorbeeld dui-

delijk bij de moeilijkheden die beeldden-

kers ondervinden in het basisonderwijs. 

De oorzaak van hun ‘leerproblemen’ kan 

makkelijk gezien worden in de gebrekkige 

afstemming tussen de manier waarop de 

instructie wordt gegeven (altijd sterk talig) 

en de manier waarop beelddenkers waar-

nemen en leren (Jacobs, 2007, De Bie, 2007). In een talige context 

haken beelddenkers snel af. Hun communicatie, hun systeem werkt 

anders. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat vele beelddenkers er 

een lange geschiedenis van pijnlijke en negatieve schoolervaringen op 

hebben zitten. Ze worden meermaals ten onrechte gelabeld als dys-

lectisch of leergestoord, terwijl ze sterk leergierig zijn en intelligent. 

Alleen was de onderwijscontext voor hen niet adequaat ingericht om 

goede prestaties uit te lokken. 

Het zal duidelijk zijn dat beide visies rond leerproblemen comple-

mentair zijn, maar dat eerst gekeken moet worden in welke mate de 

leercontext problemen kan voorkomen, voordat een kind individueel 

begeleid moet worden op ‘zijn’ leerprobleem. Preventie dus! In zijn 

ruimste betekenis én vóór de remediëring start!

nieuwe visies op leren en ontwikkeling

leren is dynamisch
Naast de technologische mogelijkheden en de maatschappelijke 

accentverschuivingen spelen de recente ontwikkelingen binnen 

de leertheorieën een cruciale rol in het 

onderwijsdebat. De consequenties van de 

inzichten van het constructivisme (Piaget, 

Vygotsky, Bruner, Decorte en anderen) op 

de dagelijkse onderwijspraktijk worden 

steeds duidelijker. Leren is een dynamisch 

gebeuren en verloopt niet strikt lineair. Het 

is daarom belangrijk een open en rijke leer-

omgeving aan te bieden, waarin kinderen 

tot op zekere hoogte hun eigen weg kun-

nen gaan. 

Een strikt lineair model vertrekt vanuit 

gedetailleerde leerdoelen, waarbij men 

soms door de bomen het bos niet meer 

ziet. Een dynamisch model vertrekt vanuit 

het bos en zoemt daarna in op de bomen; 

leerdoelen zijn altijd voor het geheel gefor-

muleerd en bedekken steeds een brede 

inhoud. Een lineair model vertrekt van het 

idee dat A altijd voor B komt en B voor C. 
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Een dynamisch model zegt dat leren vaak onvoorspelbaar is. Som-

mige kinderen gaan verbazend snel en plots naar D zonder bij A, B of 

C stil te staan. Dynamisch leren veronderstelt een sterke motivatie en 

beleving. Wanneer kinderen gemotiveerd zijn, verloopt het leerproces 

sneller, efficiënter en fundamenteler.

Binnen een lineair model worden kinderen voortdurend gecontro-

leerd of ze inderdaad de nodige vorderingen hebben gemaakt zodat 

ze naar de volgende halte kunnen. Binnen een dynamisch model 

wordt de verantwoordelijkheid bij de kinderen gelegd en probeert 

men afstemming te zoeken met wat kinderen aankunnen of wat kin-

deren aan uitdagingen zien. De dynamiek van het leren staat centraal 

en vormt de drijvende kracht.

Talentontwikkeling
Barbara Kerr concludeerde in haar onderzoeken (Smart Girls, 1997; 

Smart Boys, 2001) dat we in ons onderwijs van kinderen te veel ‘all-

rounders’ willen maken. We geven niet de tijd aan het ontwikkelen 

van talenten, maar aan de algemene brede ontwikkeling. Hierdoor blij-

ven kinderen in gemiddelden steken. Haar voorbeelden zijn sprekend: 

kinderen die goed kunnen rekenen, maar minder goed functioneren 

in taal, krijgen vooral extra lees- of schrijfoefeningen. Anderen, die al 

zeer sterk zijn in taal, moeten meer 

tijd steken in het beter automati-

seren van hun rekenvaardigheden 

(Aerden, 2009). Talentontwikke-

ling staat voor een onderwijsmodel 

dat gedreven wordt door talent en 

ambitie en niet door achterstan-

den. Capaciteiten in kaart brengen 

staat centraal en zich richten naar 

de mogelijkheden van kinderen, 

zodat ze zich in een sfeer van een 

open dialoog kunnen ontwikkelen. 

Dit staat in tegenstelling tot onder-

wijs dat investeert in opsporen van 

tekorten, tekorten wegwerken om 

daarna weer aansluiting te zoeken 

bij de middengroep. Dit is denken 

in achterstanden: vertrekken vanuit 

een deficitmodel, waarbij het kind 

tekort komt en dus bijgespijkerd 

moet worden. Een talentmodel 

gaat op zoek naar waar kinderen 

goed in zijn, stimuleert hen daarin 

en wil hen het gevoel geven dat ze 

erbij horen; dat ze waardevol zijn, dat ze iets kunnen. Wanneer kin-

deren voldoende sterk zijn dan pas komen moeilijkheden aan bod. 

Voor heel wat kinderen is deze aanpak een verademing, omdat ze 

niet steeds geconfronteerd worden met wat ze niet kunnen, maar 

gestimuleerd worden in wat binnen hun mogelijkheden ligt. 

onderwijsmodellen

uniciteit
We verkeren in een open wereld waar grenzen vervagen. Digitale 

boodschappen verplaatsen zich haast onmiddellijk van het ene uit-

einde van de wereld naar het andere. Gelijkgezinden kunnen mekaar 

makkelijk vinden rond gespecialiseerde topics. Kennisdelen zorgt voor 

kennisverruiming; meer dan ooit. En binnen dit geheel kan je een 

eigen rol spelen en een eigen plaats veroveren: je kan videobeelden 

uploaden, muziek toevoegen en teksten inbrengen. 

Aan alles merken we dat we in een nieuwe fase zijn beland. Ieder-

een kan en wil zich op zijn eigen manier ontwikkelen. Uniformiteit 

past niet meer in het plaatje van de maatschappij van vandaag waar 

‘opvallen’ (iemand zijn) en ‘excelleren’ (specifieke talenten hebben) 

steeds belangrijker worden. De kennis- en informatiemaatschappij 

snakt naar nieuwe onderwijsstructuren die heterogeniteit maximaal 

waarderen, die diversiteit stimuleren, die talentontwikkeling centraal 

stellen. De vraag is: ‘Kunnen we dit waarmaken binnen onze huidige 

onderwijsstructuren?’ 

een onderwijsmodel gebaseerd op recente verleden
Het huidige onderwijsmodel baseert zich vooral op verworvenhe-

den uit het recente verleden. Onderwijsstructuren en -vormen zijn 

gebouwd tijdens de dagen van de industriële revolutie met de bedoe-

ling arbeidskrachten aan te leveren die de maatschappij nodig had. 

Onderwijs moest – naast de toen al bestaande algemenere richtingen 

– ook technische en sterk beroepsgerichte krachten opleveren. Het 

werd massaonderwijs; onderwijs 

voor iedereen. Dit onderwijs werd 

uniform ingericht conform de ver-

wachtingen van de maatschappij 

van de twintigste eeuw. Indivi-

duen namen zelden zelf beslissin-

gen. Veel lag gewoon vast. Alles 

verliep volgens vaste patronen 

en je hoefde helemaal niet op te 

vallen. Het onderwijsmodel van 

die tijd steunt hier op. Iedereen 

moest naar dezelfde middelmaat 

gebracht worden. Een nobele 

doelstelling in het mondig maken 

van de massa. Een afwijkende 

mening hoefde niet en werd 

snel en streng de kop ingedrukt. 

Recente televisieprogramma’s over 

het onderwijsregime van de jaren 

zestig maken dat pijnlijk duidelijk. 

In de bestaande onderwijsstruc-

turen heerste strenge discipline, 

geen tegenspraak, iedereen het-

zelfde. De groepsleider was ‘altijd’ 

baas en wist als geen ander hoe de massa iets kon worden bijge-

bracht. Over zijn gezag hoefde daarom geen enkel commentaar te 

komen. Zijn gezag stond als een paal boven water.

Binnen dit model past het perfect om te werken met een denkbeeldig 

‘gemiddeld kind’. Dit denkbeeldig gemiddelde kind bepaalt de norm 

van wat en hoe er binnen de periode van één jaar aan leerstof moet 

worden verwerkt. Het gemiddelde is de norm.  

Eind twintigste eeuw gaan scholen - vaak binnen dezelfde structuur 

als vroeger – toch een veel liberalere koers varen om tegemoet te 

komen aan de groeiende mondigheid van de kinderen. Het klimaat 

wordt losser, maar het uniforme karakter van het onderwijs staat nau-

welijks ter discussie. 
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Mogelijke scenario’s 
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) ziet drie mogelijke scenario’s waarmee het onderwijs kan ant-

woorden op de huidige noden en problemen.

(1) Scenario : Status Quo 
Een eerste groep mensen is ervan overtuigd dat het huidige onder-

wijs kwalitatief minder goed is dan onderwijs van pakweg vijftien 

jaren geleden. Hun eerste zorg is dan ook vermijden dat er nog meer 

kwaliteitsverlies plaatsvindt. Ze opteren voor een defensief model. Ze 

willen geen fundamentele veranderingen. Integendeel. Ze willen de 

vroegere discipline en waarden herstellen, zodat het weer wordt zoals 

vroeger. Hun missie is stabiliteit bieden in turbulente tijden. Ze scher-

men vaak met de wens van de publieke opinie. En inderdaad nogal 

wat ouders hebben het er moeilijk mee dat het onderwijs dat ze zelf 

hebben gekregen, verdwenen is. In hun subjectieve beleving was het 

vroeger vaak toch net iets beter. Ouders zijn immers niet mee geëvo-

lueerd met de huidige tendensen binnen onderwijs en hebben een 

onderwijsvisie die enkele generaties oud is. Het status quo scenario 

wil geen veranderingen. De beste mogelijkheid om kwaliteit te garan-

deren, is een schaalvergroting. Als grote groep sta je sterker en kan je 

de uniformiteit beter opleg-

gen. Daaraan zijn uiteraard 

risico’s verbonden van ver-

regaande bureaucratisering. 

Ze hebben ook te weinig 

oog voor wat er gaande is 

met de groepsleiders. Het 

systeem legt erg veel druk 

op hun schouders, ook al 

omdat hun deskundigheid 

publiekelijk ter discussie 

wordt gesteld. Het status 

quo scenario moet daarom 

ernstig rekening houden 

met een scenario van een 

tekort aan gekwalificeerde 

groepsleiders.

(2) Scenario: De-schooling
De ontevredenheid met de huidige gang van zaken leidt tot de ont-

manteling van de school. Nieuwe vormen en plaatsen om onderwijs 

gestalte te geven, zullen naast elkaar ontstaan en sterk met elkaar 

concurreren. De misnoegdheid van de economische gebruikers 

zorgt voor nieuwe spelers op de onderwijsmarkt met nieuwe finan-

cieringsmechanismen die gestuurd worden vanuit onmiddellijke 

maatschappelijke noden. Culturele, religieuze, economische en maat-

schappelijke organisaties bouwen eigen scholen met eigen leerarran-

gementen die lokaal, regionaal, landelijk, Europees, internationaal, 

virtueel en/of digitaal kunnen zijn. In dit scenario wordt de kwaliteit 

van onderwijs bepaald vanuit de referentiegroep. En talrijke varianten 

zullen ontstaan, zoals onderwijs aan kleinere groepen, thuisonderwijs, 

individueel onderwijs; moslimscholen; ICT-scholen en scholen voor 

diplomatenkinderen. De publieke voorzieningen krimpen en privéon-

derwijs floreert. Het geheel zal een vrij verwarrend beeld geven van 

de verschillende mogelijkheden. De groepsleider wordt een ‘learning 

professional’ die consultancy en onderwijs verstrekt, maar verant-

woording aflegt aan de referentiegroep en niet aan de maatschappij.  

Wat je leert, wordt gedicteerd door de maatschappelijke realiteit. 

Traditionele opvoedingsinstellingen spelen geen hoofdrol meer. In dit 

scenario dreigen kansengroepen helemaal uit de boot te vallen en 

maatschappelijk zorgt dit op termijn voor een gigantische kloof tus-

sen winners en loosers .

Deze trend is trouwens nu al ingezet. Heel wat bedrijven bieden – 

naast het traditionele onderwijs – eigen vormingstrajecten aan. Ook 

Koranscholen zijn geen uitzondering. En in heel wat landen zijn de 

privéscholen ‘the place to be’ voor een maatschappelijk succesvolle 

carrière. 

(3) Scenario: Re-schooling
De huidige maatschappelijke evolutie vraagt grote investeringen in 

scholen om ze professioneler uit te bouwen. Dit veronderstelt een her-

bezinning van onderwijs en van de invulling van school. De klemtoon 

blijft liggen op kwaliteit en billijkheid (gelijke onderwijskansen voor 

iedereen). Onderwijs is immers de plaats bij uitstek om maatschappe-

lijke uitsluiting of problemen te voorkomen. De school heeft een duide-

lijke taak naar de gemeenschap en moet ook veel aandacht geven aan 

niet-cognitieve effecten, zoals waarden en burgerzin. De wetenschap-

pelijke bevindingen vanuit 

de leerpsychologie dienen 

toegepast te worden bin-

nen de onderwijssettings. 

En niet-formeel leren krijgt 

een plaats binnen formele 

en niet-formele onderwijs-

programma’s. Er is veel 

variatie in organisatie en 

ruimte voor specialisatie. 

Ze leggen de klemtoon op 

netwerken en uitbouwen 

van sterke teams waar-

binnen de leerkrachten 

worden ingezet op hun 

talenten binnen motive-

rende condities. Brede 

school en netwerking moe-

ten trouwens de kwaliteit hoog houden. Re-schooling geeft de school 

een andere invulling en vraagt nieuwe accenten.

re-schooling voor de toekomst
De school voor de toekomst zal geleidelijk steeds meer werk maken 

van de volgende topics:

1. Technologie en ICT
Steeds meer technologische snufjes gaan ons dagelijkse leven bepa-

len. In welke mate ontwikkelen we een technologisch bewustzijn? 

In welke mate zijn we bezig met technologische ontwikkelingen? In 

welke mate ontwikkelen we daarbij een innovatieve houding?

ICT is voor de toekomst net zo belangrijk als lezen en rekenen. In 

welke mate zorgen we dat kinderen ICT-geletterd zijn? In welke mate 

vormen computers, internet, email-communicatie onderdeel van het 

curriculum?

2. De plaats van kennis. Wat is basiskennis?
Kennis verandert en is makkelijk bereikbaar. Wat is op dit moment 

basiskennis voor kinderen in de basisschool? Is er een hiërarchie 

tussen vakken in de basisschool? Hoe kunnen we de aanwezige en 
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verworven kennis van kinderen inschakelen in het onderwijsproces? 

Hoe richt het onderwijs zich naar wat kinderen in de school binnen 

brengen?

3. Competentiegericht
Ken Robinson zegt: ‘Jonge kinderen zijn creatief. Het onderwijs maakt 

hen creatief arm. Creativiteit heeft een klimaat nodig waarbinnen 

fouten gemaakt kunnen en mogen worden. Het onderwijs biedt in de 

regel geen ruimte om veel fouten te maken’. Hoe gaan we om met 

creativiteit? Hoe gaan we om met fouten maken? Hoe stimuleren we 

ontwikkeling? 

Zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid zijn noodzakelijk geworden in 

onze maatschappij om het hoofd boven water te kunnen houden. 

Hoe stimuleren we de zelfsturing? Hoe verruimen we het terrein 

waarin kinderen zelf verantwoordelijkheden kunnen opnemen? 

Life skills of competenties verwijzen naar de manier waarop kinderen 

het geleerde gebruiken. In welke mate zijn we bezig met de kern van 

de zaak? In welke mate denken we holistisch? In welke mate onder-

scheiden we wezenlijke competenties van details? In welke mate zijn 

we bezig met life skills?

4. Talentontwikkeling
Uniciteit, opvallen en excelleren zullen je plaats bepalen in de maat-

schappij van morgen. In welke mate kunnen kinderen op specifieke 

aspecten excelleren? Worden talenten gezien en (h)erkend? Krijgen 

alle talenten kansen? In welke mate worden talenten gestimuleerd? 

In welke mate volgt het onderwijs een deficit- of een talentmodel?

Vinden alle kinderen het onderwijs leuk, boeiend, de moeite waard, 

attractief?

5. Zich goed voelen op school 
Steeds meer kinderen raken emotioneel in de knoop. Sommigen erva-

ren stress, anderen zijn depressief, anderen voelen zich ongelukkig. 

In welke mate geven we kinderen kansen om zich te ontwikkelen 

op sociaal emotioneel vlak? In welke mate zijn we bezig met sociale 

vaardigheden? In welke mate zijn we bezig met het welbevinden? 

In welke mate neemt het onderwijs opvoedingstaken op?

Krijgt ‘werken aan verbondenheid’ een plaats binnen het onderwijs? 

Wordt er gekozen om samen op te trekken, om de groep sterker te 

maken, om vriendschappen op te bouwen, om emoties en ervaringen 

te delen?

6. De aanpak in de groep
In welke mate is er een open groepssfeer, waarin participatief en 

interactief wordt gewerkt? In welke mate krijgen kinderen verant-

woordelijkheden? In welke mate wordt kennis gedeeld? In welke 

mate zijn er uitwisselingsmomenten om elkaars oplossingsstrategieën 

te ontdekken?

In welke mate wordt het onderwijs gestuurd door uitdagende en 

complexe problemen? In welke mate is het aanbod betekenisvol en 

herkenbaar voor kinderen? In welke mate sluit het aan bij hun wereld?

In welke mate zorgt de groepsleider voor impulsen om de ontwik-

keling gaande te houden van alle kinderen? In welke mate zorgt de 

groepsleider voor een rijke leeromgeving? In welke mate slaagt de 

groepsleider erin coach en begeleider te zijn?  

In welke mate wordt aan ontwikkeling van kinderen tijd gegeven zon-

der te snel te problematiseren of corrigeren?

7. De structuur en curriculum
In welke mate is de onderwijsstructuur aangepast aan de noden van 

onze maatschappij? In welke mate is de structuur een hefboom om 

kansen te creëren? 

Een open curriculum laat groepsleiders meer ruimte om in te spelen 

op de leerbehoeften van kinderen. Durven we te geloven in de moge-

lijkheden van een open curriculum? En hoe kunnen we groepsleiders 

binnen dit systeem houvast geven?

Kunnen we meer tijd geven aan kinderen om zich op eigen tempo te 

ontwikkelen of leggen we alles vast door een strikte planning?

Ludo Heylen is internationaal 

onderwijsconsultant en 

stafmedewerker van het Centrum 

voor Ervaringsgericht Onderwijs 

verbonden met de KU Leuven.

Cartoons: Frank de Man en 

Janneke Kaagman

Fotografie: Felix Meijer

Noten

1. www.presentatiekracht.nl/shift-happens-did-you-know

2. De term is van Boschma en Groen, 2007

3. Conceptnota Leerzorg van minister van Werk, Onderwijs en Vorming 

Frank Vandenbroucke, cijfergegevens van de VLOR werkgroep 

Leerzorg onder voorzitterschap van P. Ghesquière en J.Perquy, 2006 

Bronnen

Aerden I, (2009), Heeft elk kind talenten? Gelijke kansen. GOKschrift 

nr 12.

Boschma , J., & Groen, I., (2007), Generatie Einstein slimmer, sneller en 

socialer. Pearson Education Benelux.

De Bie, L.,(2007), Beeldenkers in de klas. Eindwerk Hivo. 

Dochy F., Heylen L., Van de Mosselaer H. (2000) Coöperatief leren in 

een krachtige leeromgeving. Handboek probleemgestuurd leren in de 

praktijk. Leuven, Acco,152p

Jacobs, M., (2006) Eerste hulp bij tafels, EE-magazine 2005-2006, 6/2.

Kerr, B., (1997) Smart Girls. A new psychology for girls, women and 

giftedness. Gifted Psychology Press.

Kerr, B. (2001)Smart Boys. Talent, Manhood and the search for 

meaning. Gifted Psychology Press.

Pearson Ian(2000), Cyberspace - from order to chaos and back, British 

Telecommunications Engineering Journal, Vol 1, No1.

Reber, A.S. (1993) Implicit Learning and Tacit Knowledge: An essay in 

the cognitive unconscious. Oxford: Oxford University Press

Robinson, K., (2001), Out of our minds. Learning to be creative. 

Capstone Publishing Limited, West Sussex.

Toffler, A. (1970), Future shock. Random House.

D E  S c h o o l ,  v a N D a a g  E N  M o R g E N



M E N S E N K I N D E R E N  124  november 201010

Snel, veel en gelijktijdig
Recent staat deze thematiek weer volop in de belangstelling. Dat is 

geen wonder, want het is snel, veel en gelijktijdig wat de klok slaat. 

De snelheid van reageren die bijvoorbeeld gevraagd wordt bij het 

spelen van games is duizelingwekkend. Kinderen winnen het in dit 

opzicht van de meeste volwassenen. Ook de meeste volwassenen 

leren in de omgang met de computer informatie op het scherm snel 

te overzien en te beoordelen. Ik kan zelf de snelheid waarmee een 

echte ‘nerd’ een probleem met mijn computer oplost niet volgen. 

Maar mijn echtgenote, die veel minder computert dan ik, kan op haar 

beurt mij niet volgen bij allerlei handelingen met dit apparaat. 

Het is niet alleen snel, maar ook veel. Er zijn enorme hoeveelheden 

aan informatie per druk op de knop beschikbaar. We worden aardig 

handig in het snel ‘skimmen’ van die informatie, hoppen van het een 

naar het ander. Daarbij kunnen we ook gemakkelijk verdwalen: je 

zoekt iets, ziet iets dat ook interessant lijkt en gaat even die zijweg op, 

etc. en na korte tijd weet je soms niet meer waarnaar je oorspronke-

lijk op zoek was. 

En dan is er nog de gelijktijdigheid. Het trefwoord dat daarbij cen-

traal staat is ‘multitasking’. Dat is een vorm van tijdmanagement, een 

‘economische’ omgang met de tijd. Proberen tijd te winnen en vooral 

niets te missen. Zelf probeer ik heel soms tegelijkertijd te eten, me 

te scheren en de krant te lezen. Er zijn mensen die tegelijkertijd aan 

een tekst werken op de computer, om de twee minuten hun e-mail 

controleren en ‘dringende mailtjes’ direct beantwoorden, binnenko-

mende gesprekken of smsjes op hun mobieltje beluisteren c.q. lezen, 

eten, naar muziek luisteren. In de praktijk is er echter, zo hebben 

onderzoekers vastgesteld, geen sprake van werkelijke gelijktijdigheid, 

maar van vaak en snel omschakelen van het een naar het ander. Dat 

lijkt op korte termijn gunstig en ‘economisch’ te zijn, maar op langere 

termijn bezien zijn er negatieve gevolgen. We zijn er, zo ontdekten 

psychologen en neurologen, gewoon niet op gebouwd. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook voor het combineren van autorijden en handsfree 

bellen, zoals niet zo lang geleden is aangetoond. In onze hersenen 

treedt een bottleneckeffect op, het brein weet niet welke taak voor-

rang heeft. Dat levert stress op en kost veel energie. En het leidt tot 

meer fouten. Op termijn kan de waarnemingsstijl veranderen in zeer 

selectief en oppervlakkig waarnemen en een toenemend ongeduld 

met langzame processen. Zelfs zeer geoefende lezers krijgen steeds 

vaker moeite met het lezen van een complexe tekst en worden sneller 

afgeleid1.  Het opgroeien in zo’n snelvuurcultuur kan toch niet goed 

zijn voor mens en samenleving?

Komt het wel goed?
Nu is een relativerende opmerking op zijn plaats. In het verleden zijn 

er vaker zulke veranderingen geweest en werd er ook al gewaar-

schuwd voor negatieve gevolgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ont-

wikkeling van het schrift in de Oudheid. De filosoof Socrates vreesde 

dat het opschrijven van gedachten en gebeurtenissen fatale gevolgen 

zou hebben voor het geheugen van mensen. Het ‘memoriseren’ werd 

immers aan een extern medium toevertrouwd. Mensen zouden op 

dat punt lui worden en degenereren. Ook bij de komst van de boek-

drukkunst in de vijftiende eeuw werd gewaarschuwd voor intellectu-

ele luiheid. Beide technieken hadden inderdaad soms de gevreesde 

gevolgen. Maar ‘wat aan de ene kant van de tafel valt, wordt vaak 

meer dan adequaat gecompenseerd door wat er aan de andere kant 

AAnDACHTIG leren, 
AAnDAchT leren
leren in een snelvuurcultuur        KeeS BoTH

Je hoort en leest het regelmatig: 
kinderen, adolescenten en 
jongvolwassenen van nu kunnen 
‘moeiteloos’ een aantal dingen 
tegelijk doen, zijn goede 
‘multitaskers’. Uit onderzoek 
naar multitasking blijkt dat 
dit verschijnsel niet alleen 
positieve kanten heeft, maar ook 
bedenkelijke gevolgen. Hoe ga je 
daar als jenaplanschool mee om?
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bijkomt’2. In onze tijd is het internet een uiterst belangrijk middel voor 

onderzoek en contact. Maar het is niet goed om de negatieve gevol-

gen van multitasking te negeren. 

oppervlakte en diepte
Daar komt nog bij dat er wel heel veel informatie bereikbaar is, maar 

daardoor kan bij leerlingen de illusie gewekt worden dat je gemak-

kelijk kennis kunt vergaren. Er kan zo een oppervlakkigheid ontstaan. 

Het is verleidelijk om al skimmend op het internet knippend en plak-

kend op een onkritische manier informatie te vergaren, zonder oog 

te hebben voor verschillende visies op hetzelfde thema of elkaar 

aanvullende feiten. Informatie is nog geen kennis. Suus Freudenthal 

schreef dat ‘kritisch leren denken’ bij wereldoriëntatie veronderstelt 

dat je minstens twee verschillende bronnen gebruikt en met elkaar 

vergelijkt. Bijvoorbeeld enkele gedrukte bronnen en een interview 

met iemand of eigen observaties van een verschijnsel. Dat zou je bij 

het gebruik van internet ook moeten doen en daarbij de vragen die je 

wilt beantwoorden vooraf zo helder mogelijk formuleren. 

Multitaskers kunnen snel denken, maar het blijft tevens oppervlak-

kig. En je zou denken dat zij leren om relevante prikkels te onder-

scheiden van dingen die er niet zo toe doen, maar het omgekeerde is 

het geval. Ze veronderstellen dat elke prikkel relevant kan zijn. NRC-

columnist Robbert Dijkgraaf zegt daarover: ‘De vraag is legitiem of, 

wat wij winnen aan snelheid, schaal en collectieve denkkracht, niet 

een verlies meebrengt waar het concentratie, focus en individuele 

keuzes betreft’3.

Soms hoor je beweren dat onze hersenen zich aanpassen aan multi-

tasking en dat daardoor eventuele problemen zich gewoon oplossen. 

Nu weten wij dat de hersenen inderdaad flexibeler zijn dan lang is 

aangenomen. Maar onze evolutie als soort verloopt niet zo snel. Daar-

door stuit je op grenzen.

een week vasten
Het internet heeft nieuwe en fascinerende mogelijkheden gebracht. 

Het gaat er niet om dat de rug toe te keren, als dat al zal kunnen. Wij 

kunnen de stroom niet tot stilstand brengen, er wel op een zo goed 

mogelijke manier mee leren omgaan en er ook voor kiezen om van 

tijd tot tijd uit de stroom te stappen en er kritisch naar te kijken. De 

school kan daar een belangrijke rol in spelen. Allereerst het ermee 

leren omgaan. Daarbij zijn twee facetten van belang: het lijfelijk – 

zintuiglijk omgaan met de tastbare dingen – en het leren doorzien 

van hoe media op kinderen inwerken. In het voortgezet onderwijs 

zou je een leerexperiment kunnen doen, waarbij gedurende een week 

geen mobieltje, computer, etc. wordt gebruikt en een dagboek wordt 

bijgehouden wat er dan met je gebeurt. Er valt veel weerstand van 

de kinderen te verwachten, maar het kan bij uitvoering zeer bewust 

maken. Een onderzoeker van multitasking, die ook docent aan de uni-

versiteit is, verbood de studenten om bij zijn colleges laptops mee 

te nemen en zelfs om aantekeningen te maken met pen en papier, 

maar ‘gewoon’ goed te luisteren. Dat stelt uiteraard eisen aan het 

spreek- en verteltalent van de docent. Zij kregen na het college een te 

bestuderen tekst mee en aan hen werd gevraagd om, wat zij gehoord 

hadden en lazen, op een reflectieve wijze te verwerken. Ook kunnen 

programma’s kritisch bekeken worden en kunnen de leerlingen zelf 
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een programma of filmpje maken. Daardoor 

kunnen zij zich bewust worden van de nood-

zakelijke reductie van de werkelijkheid via het 

medium. Een school kan ook het gebruik van 

computers binnen het onderwijs beperken, 

door leerlingen een tijdbudget te geven voor 

computergebruik onder schooltijd, dat via 

een inlogpas benut kan worden.

ritme
Een Jenaplanschool heeft zeer bruikbare mid-

delen om kinderen en jongeren aandachtig 

te laten leren. Kernbegrippen daarbij zijn 

ritme en concentratie. Met dat laatste wordt 

niet alleen gerichte aandacht bedoeld, maar 

ook het bewust inperken van het object van 

aandacht, te kiezen voor de diepte, in plaats 

van de breedte. Ik noem puntsgewijs enkele mogelijkheden.

Allereerst het beperken en concentreren van de leerstof en daardoor 

betrokkenheid van de kinderen versterken – het exemplarische prin-

cipe van ‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel’. Eerder werd 

in dit blad het voorbeeld van het adopteren van een boom bespro-

ken4. Andere voorbeelden zijn het als groep een poosje bezig zijn 

met het leven van één diersoort uit de directe omgeving, het actief 

reconstrueren van productieprocessen, zoals van graan tot brood; via 

verhalen, afbeeldingen en andere informatie een zo compleet moge-

lijk beeld krijgen van een ‘inspirerend persoon’. Nogmaals: minder 

leerstof, maar diepgaander. 

Dat vereist moed. Individuele 

kinderen kunnen aangemoe-

digd worden een eigen spe-

cialisme te ontwikkelen (‘Elk 

kind een expert’). Keuzecur-

sussen kunnen helpen bij 

het ontdekken van het eigen 

talent. De hele stamgroep 

kan van deze specialisaties 

profiteren.

Ten tweede het hanteren 

van langzame onderwijsleer-

processen, zoals het vertel-

len (liever echt vertellen en 

niet voorlezen!) van verhalen 

aan kinderen en als dat kan 

ook door kinderen.  Kringge-

sprekken kunnen een belangrijke bijdrage leveren: oefenen met goed 

naar elkaar luisteren en het bevorderen van stiltes in gesprekken. Daar 

moet je bewust mee oefenen, we zijn vaak bang voor dergelijke stil-

tes. In zulke stiltes gebeurt veel5. Dat kan gecombineerd worden met 

oefeningen in stil zijn, zoals Montessori die ontwikkelde6. De observa-

tiekring als gespreksvorm in ere herstellen en regelmatig beoefenen7. 

Dit kan verbonden worden met taal – teksten schrijven – en beeldende 

vorming. 

Inscholing van onderzoeksvaardigheden kan het gericht omgaan met 

informatiebronnen en gericht zoeken naar informatie bevorderen8. 

Daarin speelt het leren stellen van zo helder mogelijke vragen – ‘wat 

wil je nu echt weten?’ ‘waarom wil je dat weten?’ – een centrale 

rol. Dat geldt voor ‘vraag het de dingen 

zelf maar-vragen’, navraag-vragen waarbij 

iemand geïnterviewd wordt en naslagvragen. 

Ook het scholen van de vaardigheid voor het 

bekijken en analyseren van visueel materiaal 

(‘plaatvaardigheid’) kan ingeschoold wor-

den9. De buitenruimte van de school kan op 

een natuurrijke wijze ingericht worden. Dit 

draagt bij aan aandachtsherstel – door er in 

pauzes te zijn en alleen al door er vanuit de 

lokalen op uit te kijken10. Het biedt zowel 

mogelijkheden voor intensief bewegen als 

voor rustig spel en gesprek. Na een periode 

in een groene ruimte geweest te zijn kun-

nen kinderen zich weer beter concentreren 

op taken die gerichte aandacht vereisen. De 

veranderde buitenruimte kan ook benut wor-

den als leerlandschap in het onderwijs. Kinderen met ‘aandachtspro-

blemen’ kunnen daar helemaal goed van profiteren. Dat geldt voor 

kinderen met een diagnose ADHD11, maar steeds meer andere kin-

deren hebben in onze prikkelrijke cultuur ook problemen met aan-

dacht en concentratie. Bij een recente excursie met kinderen om ’s 

ochtends vroeg naar zingende vogels te kijken en die op een kaart in 

te tekenen12, viel het mij op dat maar weinig kinderen het vermogen 

hadden even te blijven kijken naar een nestkast, om te zien hoe de 

vogel uitvloog. Ze keken alle kanten op en zagen maar heel weinig. 

Vergeleken met een paar jaar geleden leek dat verslechterd te zijn. 

Bij de voorbereiding van de 

excursie zou daar aandacht 

aan gegeven moeten wor-

den. Tuinieren met kinde-

ren is zeer bevorderlijk voor 

het herstel en de scholing 

van de aandacht13.  Dit 

soort pedagogische maat-

regelen kunnen bouwste-

nen zijn voor een ritmiek 

gedurende de schooldag 

en binnen de week. Waar-

bij kinderen moeten leren 

om hun individuele ritme 

te vinden binnen het grote 

collectieve ritme. De blok-

periode is daarvoor in het 

bijzonder geëigend. 

Aandacht
Bovenstaande zaken zijn belangrijk voor een gezond leerklimaat in de 

school. Maar ‘aandacht’ is meer. Aandacht hebben voor dingen heeft 

te maken met zorg. En een aandachtige houding heeft ook te maken 

met de ‘binnenkant’ van kinderen. Die morele en spirituele dimensies 

van ‘aandacht’ zijn echter thema van een volgend artikel. 

Kees Both is onderwijs- en natuurpedagoog,  

oud-landelijk medewerker Jenaplan

Fotografie: Felix Meijer
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Dat is zeker het geval voor Henk van der Weijden, tot voor kort inspec-

teur voor het primair onderwijs, die de inleiding van deze studiedag 

verzorgde voor een geïnteresseerd en meelevend publiek. Hij heeft 

de veranderingen in het toezicht in de afgelopen jaren met stijgende 

verbazing, maar ook met toenemende ergernis van binnen uit kunnen 

volgen. Een studiedag als deze is van belang, niet in het minst om 

scholen te helpen het gesprek te voeren met de inspecteur, maar ook 

met het eigen bestuur dat sinds de invoering van het Nieuwe Toezicht 

een steeds belangrijker functie heeft te vervullen. Niet de groeps- of 

schoolleider, maar het bestuur is de instantie waarmee de inspectie in 

eerste instantie overlegt. 

In de wandelgangen sprak ik met velen die zich door de inleiding 

gesteund weten. Dat betekent bepaald niet achterover leunen, over-

tuigd van het eigen gelijk én van de eigen kwaliteit op het hoogst 

denkbare niveau. Goed onderwijs is altijd in beweging en het kan 

altijd beter, dat geldt natuurlijk ook voor het taal- en rekenonderwijs. 

Hogere opbrengsten
In een helder betoog schetste Henk van der Weijden de situatie waarin 

basisscholen zijn terecht gekomen en waarmee ze geen genoegen 

moeten nemen. Een documentaire van OCW over opbrengstgericht 

werken, gemaakt in opdracht van de raad voor het Primair Onderwijs 

(PO-raad), werd als opening gekozen. Dat werkte confronterend. Ver-

baal gesteund door de inmiddels afgetreden staatssecretaris, Sharon 

Dijksma, en de voorzitter van de PO-raad, Kete Kervezee, vertelden 

schoolleiders en leraren hoe het resultaat van hun onderwijs in korte 

tijd was verbeterd. De moraal: kinderen kunnen vaak veel meer dan 

hun leraren denken. Wie meer dan vroeger streeft naar hogere leer-

opbrengsten, ziet die dankzij een geoptimaliseerde onderwijspraktijk 

opmerkelijk stijgen, zo werd dat gemeld door schoolleiders en leraren 

uit onder meer Den Haag en Enschede. 

Er is vanzelfsprekend niets tegen hogere opbrengsten, maar die heb-

ben - ook blijkens de vertoonde informatie - slechts op rekenen en 

(een derde van) het verplichte taalaanbod betrekking. In de artikelen 

8 en 9 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de kerndoelen 

staat heel wat meer. Binnenkort wordt het aanbod in referentiekaders 

nauwkeurig beschreven. Daarmee zal vastgesteld kunnen worden 

wat een kind na acht jaar basisonderwijs beheerst. Maar ook hier gaat 

het slechts om een relatief klein deel van het curriculum. 

Geen vernieuwingschool die zichzelf serieus neemt kan met die 

opgelegde reductie van een breed bedoeld aanbod, zoals in de WPO 

omschreven is, naar hoofdzakelijk rekenen en taal, 

akkoord gaan. 

Vernieuwingsscholen hechten terecht aan de WPO, 

omdat die veel ruimte geeft om onderwijs naar eigen 

inzichten in te richten. Maar dat niet alleen, de WPO 

- mits correct geïnterpreteerd - wijst de weg naar een 

oplossing voor het zittenblijven en voor bovenma-

tige verwijzing naar vormen van speciaal onderwijs. 

Het probleem is niet de WPO, de kwade pier is het 

toezichtkader en in het bijzonder de paragraaf over 

opbrengsten. 

De teneur in het betoog van Henk van der Weijden 

liet geen onduidelijkheid bestaan. Het ministerie en de 

inspectie scherpen het toezicht op de onderwijskwa-

liteit steeds meer aan. Scholen zien door de bomen 

het bos niet meer. Dat komt door de gedetailleerdheid 

en het om de haverklap wijzigen van de regels. Ver-

nieuwingsscholen hebben hier extra last van, omdat 

de inspectie denkt en werkt vanuit een denkkader dat 

geënt is op het beruchte leerstofjaarklassensysteem. 

Bovendien heeft de inspectie een veel te beperkte visie op het verant-

woord meten van de onderwijskwaliteit.

Volgen en verarmen 
Wie volgzaam met de inspectie meegaat, ontkomt niet aan verarming 

van het onderwijs en aan een buitensporige belangstelling voor toets-

scores. Toetsen hebben alleen zin, als die een groepsleider verder hel-

pen, als ze (ook) een diagnostisch karakter hebben. 

over opbRENgStEN 
verslag van een studiedag   Ad BoeS

Op 22 september j.l. was er in Apeldoorn een door het JAS georganiseerde studiebijeenkomst gewijd 
aan het onderwerp ‘Opbrengsten voor freinet- en jenaplanscholen’. Dat onderwerp is inmiddels 
zwaar beladen. Iedereen in het onderwijsveld lijkt er op te zijn gefocust, schoolbesturen sinds kort 
daarbij inbegrepen. Dat komt omdat de inspectie, die namens de minister onderzoek doet naar de 
kwaliteit van het onderwijs, in niets anders meer geïnteresseerd lijkt te zijn. Is dat een probleem? 

D E  S c h o o l ,  v a N D a a g  E N  M o R g E N
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Onderzoek naar opbrengsten is alleen acceptabel als dat betrekking 

heeft op het gehele voorgeschreven onderwijsaanbod. Het belang van 

een onderdeel (van een vak- of vormingsgebied) bepaalt de school op 

basis van de eigen opvattingen, het lokale onderwijsconcept, en op 

het antwoord van de vraag wat deze groep kinderen en elk kind indi-

vidueel nodig heeft. 

Twee slotopmerkingen van Henk van der Weijden zijn van belang om 

ook hier te noemen.  Terecht stelt hij dat het huidige onderzoek naar 

onderwijskwaliteit fraudegevoelig is. Op zich is dat al een reden om 

kwaliteitsonderzoek anders in te richten. 

Tenslotte stelde hij voor om pogingen te ondernemen om voor ver-

nieuwingsscholen, zoals Jenaplan en Freinet, toestemming te krijgen 

om het toezichtkader, zoals dat geldt voor het speciaal basisonderwijs, 

in te voeren. Daar wordt op een meer acceptabele wijze onderzoek 

gedaan naar de kwaliteit van onderwijs, opbrengsten inbegrepen. 

Voor de andere vorm van kwaliteitsonderzoek in het speciaal onder-

wijs is gepleit met het argument dat kinderen in het speciaal onderwijs 

heel sterk van elkaar verschillen. Er is één andere vorm van onderwijs 

waar die verschillen nog groter zijn, namelijk het basisonderwijs! 

In een aantal workshops dat na deze inleiding bezocht kon worden, 

werd getoond hoe koortsachtig en met groot enthousiasme er wordt 

gewerkt aan verbetering van het onderwijs in een bredere context. 

Vanzelfsprekend werden rekenen en taal, maar dan over de volle 

breedte van de kerndoelen, daarbij niet vergeten. 

Het is triest dat menigeen heeft moeten vaststellen dat de inspectie 

vooral interesse toont in methoden en toetsen. Al het andere onder-

wijs lijkt voor het toezicht niet te bestaan, terwijl er op allerlei gebie-

den mooie en hoge resultaten geboekt worden.  

Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging en 

redacteur van Mensenkinderen.

Fotografie: Rien van den Heuvel en Felix Meijer

D E  S c h o o l ,  v a N D a a g  E N  M o R g E N
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Gezamenlijke start
Ter voorbereiding op het schoolproject Talenten hebben de kinderen 

een stelopdracht geschreven over hun talent of een talent van een 

ander waartoe ze zich aangetrokken voelen. Ik vraag de kinderen om 

de volgende dag spullen mee te nemen die iets te maken hebben met 

dit talent, die ze aan mij kunnen geven zonder dat de andere kin-

deren ze zien. ‘s Morgens bij binnenkomst worden me verschillende 

goed ingepakte attributen toegestopt: een paardenzweep, concert-

kaartje met balletschoentjes, honkbalhandschoen en een bouwboekje 

van een ingenieuze Knexx-auto. Ik vul de verzameling aan tot zes 

attributen die allemaal een link hebben met de talenten die de kinde-

ren hebben opgeschreven in hun 

verhaal. De talenten van muziek, 

dans en zang breng ik onder één 

noemer bij elkaar. Zo begrens ik 

het project tot zes verschillende 

onderzoeksgebieden. Alle voor-

werpen worden opgeborgen in 

het geheime vak van de Regen-

boog Wereldkist; een grote kist 

die bij ons in de groep staat. 

In de startfase mag een kind 

op de tast een voorwerp uit de 

geheime ruimte pakken. 

Van voorwerp tot 
onderwerp
De voorwerpen worden ingezet 

om de kinderen te prikkelen en 

te activeren binnen een onder-

werp. We maken van het pakken 

van een voorwerp een magisch 

ritueel, waarbij de hele groep 

betrokken is. Als hulpmiddel 

wordt de rode Regenboogkaart 

met vragen ingezet, waardoor ieder voorwerp wordt benoemd en 

beschreven. Door het beantwoorden van de vragen wordt het ken-

nisgebied dat in verband staat met het voorwerp, verkend. De kin-

deren bepalen zelf aan welk onderwerp zij tijdens dit project willen 

werken. Omdat ik vooraf door de eigen teksten een inventarisatie 

heb gemaakt over de interesses van de kinderen, veronderstel ik niet 

verrast te worden bij de samenstelling van de groepjes. De kinderen 

nemen vanuit de kring plaats aan een tafelgroepje waar het voorwerp 

ligt waartoe ze zich aangetrokken voelen. Een meisje kiest voor de 

honkbalhandschoen, terwijl haar tekst over dansen gaat. We vragen 

het meisje naar haar motivatie. Zelfverzekerd vertelt ze dat ze niets 

over honkbal weet en dat ze juist daarom bij dit groepje wil. 

De kinderen vullen samen eerst een werkblad van de ‘Verkenner’ in. 

Als afsluiting van de rode fase worden de kinderen gestimuleerd om 

zoveel mogelijk spullen van thuis mee te nemen. Ook ik ga aan de 

slag met het zoeken naar informatieve boeken in de schoolbiblio-

theek en bruikbare teksten op 

internet. 

de oranje fase
De volgende middag beginnen 

we in de kring met de materialen 

die kinderen van thuis hebben 

meegenomen. Samen vullen we 

de wandfries, een groot prik-

bord, met een woordspin. Omdat 

er zes verschillende groepjes zijn, 

laat ik ieder groepje een woord-

spin invullen. Als de voorkennis 

hierdoor geactiveerd is, kunnen 

de kinderen eigen leervragen 

gaan bedenken. Dit noemen we 

de oranje fase. De groep brandt 

los. De vragen worden gerubri-

ceerd en opnieuw geformuleerd 

tot afgebakende leervragen. Om 

de uiteenlopende interesses van 

de kinderen en de haalbaarheid 

van de onderzoekjes te bewaken, 

praat ik mee over de definitieve 

vraag waar de kinderen aan gaan werken. Zo heb ik verschillende vra-

gen samengebracht tot één vraag, namelijk ‘Hoe kan ik leren mij goed 

voor te bereiden op een optreden?’ Zo kan ieder kind van de muziek-, 

dans- en zanggroep vanuit zijn individuele voorkeur een bijdrage leve-

ren aan een groepswerkstuk. 

De REgENboog WerelDkisT ASTrid TiMMerMAnS

Als kind heb ik op de basisschool enige frustratie opgebouwd op het terrein van wereldoriëntatie. Mijn meester 
noemde de bladzijdes die hij ging behandelen voordat hij een monoloog hield over bijvoorbeeld de veengebieden 
in Groningen. Die bladzijdes roken best lekker en voelden glad aan wanneer je met je handen over het papier 
wreef. De stem van de meester voerde mij naar een fantasiewereld die weinig met veengebieden te maken had,  
en waaruit ik abrupt werd weggerukt door de schoolbel.
Nu ben ik zelf groepsleider van een middenbouwgroep op de Pontonnier in Hoorn. Ik heb mijn handen vol aan 
mondige kinderen die op zoek zijn naar activiteiten en antwoorden vanuit van hun natuurlijke nieuwsgierigheid. 
Deze nieuwsgierigheid reikt ver en vraagt binnen de onderwijsleersituatie om een gestructureerde aanpak van 
de groepsleider, waartoe ik de Regenboog Wereldkist heb ontworpen. Met behulp van ons schoolbrede project 
‘Talenten’ licht ik die aanpak toe.
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de gele planningsfase
In de volgende fase wordt het onderzoek gedefinieerd aan de hand 

van de gele Regenboogkaart. De activiteiten die de kinderen in de 

loop van dit project willen ondernemen, worden in een logboek vast-

gelegd. Bij deze talige activiteit loop ik mijn ronde om de kinderen 

te begeleiden en eventueel te helpen bij het maken en verwoorden 

van keuzes. Een groepje wil een honkbalkrant maken, gevuld met 

de spelregels en de benodigdheden van honkbal. Samen bedenken 

en beschrijven we een plan, een indeling en een taakverdeling. Een 

vijfdejaars typt op de computer vragen om aan een honkbalspelende 

bovenbouwer te stellen. Twee derdejaars willen van gekleurd papier 

een honkbalveld maken. Samenwerken is nu echt van belang. De 

oudere kinderen lezen teksten voor over het speelveld en de indeling. 

Een vierdejaars schrijft alle belangrijke woorden op, omdat hij zijn ste-

lopdracht van volgende week wil gebruiken voor de honkbalkrant. 

Tenslotte roepen de jongsten dat zij ook woorden gaan stempelen bij 

het zelfgemaakte speelveld. Alle ideeën worden gebundeld in het log-

boek. Daarnaast houdt ieder kind een ‘Ik-verslag’ bij. Deze reflectie-

verslagen helpen de jonge onderzoekers bij een volgend werkmoment 

weer op weg, omdat de taken daarin door henzelf zijn vastgelegd.

Het opmaken van het logboek doet beroep op verschillende aspec-

ten van taalonderwijs. De kinderen beschrijven in hun eigen woor-

den waaraan ze willen werken. Ze luisteren naar elkaars meningen 

en moeten daarbij keuzes maken tussen de verschillende ideeën. Ze 

beargumenteren hun voorkeuren en voeren discussies. Tenslotte for-

muleren ze gezamenlijk afspraken en schrijven deze op papier. Tijdens 

een onderzoek lezen de kinderen geschreven teksten voor of zoeken 

zelfstandig in informatieve teksten naar passende onderzoeksmoge-

lijkheden.

Kink in de kabel
Dan is het tijd om aan de slag te gaan in de groene fase. Maar tijdens 

het werk gaat ook het een en ander mis. ‘Juf, het samenwerken lukt 

helemaal niet. Terwijl wij met de bouwtekening bezig zijn, rennen 

de derdejaars jongens over de gang.’ In het logboek van dit groepje 

lees ik dat de jongste twee kinderen de Knexx-onderdelen zouden 

sorteren en klaar leggen. In de praktijk blijkt dat deze inspannende 

bezigheid voor hen te lang duurt. Samen met de andere groepsle-

den besluiten we dat deze  derdejaars jongens naast het sorteren ook 

een snelweg als decor voor de Knexx-auto gaan 

bouwen, van karton en verf. Met veel fantasie 

opperen beide jongens dat er bomen en bloe-

men langs de weg moeten komen. Het logboek 

wordt aangepast en de oudsten helpen met het 

invullen van hun ‘Ik-verslag’. 

Evi (6 jaar) van het kunstgroepje heeft per onge-

luk haar ecoline-stempels aan weerskanten op 

haar aquarelpapier gedrukt. Ze stelde tijdens 

de nabespreking voor om er een mobile van 

te maken, zodat de patronen aan beide kan-

ten zichtbaar blijven. ‘Wil ju helpu om moobiel 

maaku?’, lees ik in haar ‘Ik-verslag’. 

In de groene fase wordt gewerkt aan de onder-

zoeksvraag. Afhankelijk van de opzet van het 

project krijgen kinderen daar tijdens de blokperi-

ode regelmatig tijd voor. 

Ik vind het belangrijk dat de verschillende onder-

zoeksgroepjes van elkaar leren en eventueel informatie uitwisselen. 

Vandaar dat ieder werkmoment in de kring start. De evaluatiemomen-

ten vinden eerst binnen een onderzoeksgroepje plaats door het invullen 

van het logboek en de ‘Ik-verslagen’.  We eindigen een werkmoment 

ook weer in de kring met een korte evaluatie. Dit zijn voor mij waarde-

volle momenten om aantekeningen te maken voor de begeleiding die 

de kinderen bij volgende werkmomenten nodig hebben.

Betekenisvol taalonderwijs 
De kinderen van de muziek-, zang- en dansgroep willen als eindwerk-

stuk een musical opvoeren. Voor het maken van deze musical kan 

ieder kind vanuit zijn individuele leerbehoefte werken. Maar voordat 

de daadwerkelijke productie gaat plaatsvinden, zal er een verhaallijn 

geschreven moeten worden. Met behulp van mijn collega hebben 

ze een wandfries gemaakt waarop alle scènes van de musical staan 

beschreven. Ieder kind heeft voor zichzelf een rol bedacht en deze 

in getekende versie op de wandfries geplakt, bij de juiste scène. Tij-

dens de werkmomenten wordt er hard gewerkt aan het bedenken 

en schrijven van teksten, het bedenken en bouwen van een decor, 

maar ook aan het daadwerkelijke acteren, zingen en dansen. In een 

georganiseerde mierenhoop wisten alle kinderen steeds een weg te 

vinden. Soms moest ik kinderen terugfluiten, omdat ze door hun 

impulsiviteit vergeten waren wat ze in het stappenplan van het log-

boek hadden geschreven. 

de groepsleider 
De groepsleider levert naast zijn begeleidende rol ook een bijdrage 

door informatie aan te dragen, bijvoorbeeld in de vorm van een les 

of door het organiseren van een andere educatieve activiteit. Zo heb-

ben we tijdens het project Talenten een gastdocent uitgenodigd die 

samen met de kinderen prachtige kunstwerken heeft gemaakt van 

speksteen en kleitabletten, passend bij hun talenten. 

Tijdens het rondlopen langs de onderzoeksgroepjes, maak ik aante-

keningen. Ik noteer de spullen die de kinderen nodig hebben voor 

een volgend werkmoment. Daardoor weet ik tijdig een moeder aan 

te spreken, van wie ik weet dat ze op de manege werkt. Twee dagen 

later neemt zij een handboek mee over ‘Veilig buiten paardrijden’. 

Het kunstgroepje help ik zoeken naar kartonnen dozen, aardappels, 

ecoline en knutselspullen. 
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de prestaties 
Laila en Anna van het ‘paardenonderzoek’ komen opgetogen naar 

met toe: ‘Juf, we zijn er klaar voor. De speurtocht is klaar. Wanneer 

mogen we deze uitzetten?’. Alle onderzoeksgroepjes zijn bezig met 

de laatste loodjes, dus ik reserveer extra tijd om de puntjes op de i 

te zetten, samen met het paardenduo. Ze hebben prachtige geïllu-

streerde opdrachtenkaarten over paardrijden in het verkeer gemaakt. 

Al pratende ontdekken we dat er geen ruimte is om de antwoorden 

op te schrijven en dat het leuk is om een prijs te maken voor de win-

naars van de speurtocht. Ze gaan weer enthousiast aan de slag en zijn 

al een beetje zenuwachtig voor hun eindpresentatie. Ik leer ze hoe ze 

antwoordformulieren op de computer kunnen maken van de teksten 

die ze uitgetypt hebben voor de opdrachtenkaarten. Ze pakken alle 

nieuwe handelingen snel op; zo komt de speurtocht voor hun klasge-

nootjes steeds dichterbij. 

Op de geplande datum zit Laila met haar kerstjurk op het puntje van 

haar stoel, ook al is het eindzomer. Een prachtige broche van een 

paardenhoofd complementeert haar outfit. Ik vraag waarom ze er zo 

mooi uitziet. Een schot voor open doel natuurlijk! Laila gaat vandaag 

haar presentatie houden. Samen met Anna houdt ze een korte pre-

sentatie over ‘paardrijden in het verkeer’. Daarna legt ze uit dat de 

kinderen op zoek moeten gaan naar zes opdrachtenkaarten. Ze deelt 

de bijbehorende antwoordbladen uit, aan de door haar samenge-

stelde tweetallen. De kinderen zijn dolenthousiast en Laila? Die groeit 

en straalt; echt niet alleen door haar kerstjurk.

Astrid Timmermans, groepsleider van een middenbouwgroep 

van jenaplanschool de Pontonnier in Hoorn en ontwerper van de 

Regenboog Wereldkist

Voor meer informatie: www.leskracht.nl
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relatie door communicatie
Geweldloze of Verbindende Communicatie is de naam die de Ameri-

kaanse psycholoog Marshall Rosenberg heeft gegeven aan een com-

municatiemodel dat hij heeft ontwikkeld. Geweldloos verwijst hier 

naar het vermijden van ‘geweld’ dat we onszelf en anderen soms aan-

doen in onze alledaagse communicatie, door voorbij te gaan aan de 

‘gevoelige essentie’ van de boodschap: de onderliggende gevoelens 

en behoeftes. Dit communicatiemodel heeft als belangrijkste doel een 

diep contact van mensen met zichzelf en anderen 

tot stand te brengen en te zoeken naar mogelijk-

heden om bij te dragen aan ieders welzijn. 

De Zweedse Marianne Göthlin heeft zo’n tien jaar 

geleden een school voor kinderen van vier tot zes-

tien in Zweden opgezet op basis van Geweldloze 

Communicatie. Het idee van deze school is dat 

groepsleiders (en ouders die dat willen) worden 

getraind in Geweldloze Communicatie, zodat zij 

beter en dieper contact kunnen leggen met de 

kinderen. Dit heeft als gevolg dat de relatie tussen 

de volwassenen en de kinderen op school aan-

toonbaar verbetert. Het is natuurlijk niet zo dat 

conflicten helemaal verdwijnen, maar er is sneller 

duidelijk waar het conflict over gaat en hoe het 

naar ieders tevredenheid opgelost kan worden. 

Door het contact met de volwassenen pikken de 

kinderen deze manier van communiceren op en 

worden ze gestimuleerd en geholpen het ook in 

contact met zichzelf en andere kinderen toe te 

passen. De manier van samenleven en -werken 

op deze Zweedse school raakt aan de intenties 

achter het jenaplanonderwijs, zoals verwoord in 

de jenaplankernkwaliteiten.

Geweldloze Communicatie
Centraal in Geweldloze Communicatie staat het idee dat ieder mens, 

jong en oud, een aantal behoeftes heeft, die hij deelt met andere 

mensen. Gedrag is altijd een uiting van een behoefte. Soms is wat 

we daarvan terug zien en horen een nogal ongelukkige uiting van 

zo’n behoefte, zoals wanneer een kind een ander kind wegduwt of 

slaat. Daaronder zou bijvoorbeeld de drang naar veiligheid of juist 

avontuur, autonomie of erkenning (gehoord/gezien worden) kunnen 

liggen. 

Bij het bekijken van de lijst van algemeen mense-

lijke gevoelens zal opvallen dat eigenlijk al deze 

behoeften op de een of andere manier ook op 

school een rol spelen.

Een ander centraal idee in Geweldloze Communi-

catie is dat gevoelens van mensen signalen zijn dat 

deze behoeftes wel of niet zijn vervuld.

Door als groepsleider de gevoelens en behoeften 

van jezelf en de kinderen serieus te nemen en 

op een passende manier te erkennen, wordt een 

sfeer van veiligheid en vertrouwen bevorderd. 

Voorwaarde daarvoor is dat we bekend zijn of 

raken met onze eigen gevoelens en bijbehorende 

behoeftes. Daarom volgen hier een paar sugges-

ties om mee te oefenen. 

• Met of zonder de lijst op de volgende bladzijde 

als voorbeeld, kun je voor jezelf eens een lijst 

maken van je eigen behoeftes, die met name op 

school een rol spelen. Welke van deze behoef-

tes krijgen genoeg aandacht, welke zouden 

juist wel wat meer aandacht verdienen? Kun je 

daar een concrete manier voor bedenken?

verbinDenDe  
communicATie    lex HAGen

Kijken naar jezelf en kinderen door 

de bril van gevoelens en behoeften

Het emotioneel welzijn van kinderen is belangrijk in 
hun ontwikkeling. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
kinderen het beste leren als ze een goede relatie hebben, 
met zichzelf, met de volwassenen en andere kinderen 
in de school en met de ‘leerstof’. Het uitgangspunt van 
de jenaplankernkwaliteiten is ook juist die relaties. 
Groepsleiders zijn zich daar vaak van bewust, maar 
hoe ze het welzijn van kinderen en goede relaties in 
de dagelijkse schoolpraktijk kunnen bevorderen en 
waarborgen is voor velen een vraag. 
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• Op een moment tijdens de schooldag dat je gevoelens ervaart als 

irritatie, boosheid of vermoeidheid, is het interessant om te kijken 

welke behoefte van jezelf in het gedrang is gekomen. Dat kunnen 

er natuurlijk ook meer tegelijk zijn. 

 De (h)erkenning van de behoefte geeft vaak al wat lucht en ruimte. 

(‘Aaah, waar ik eigenlijk behoefte aan heb is een beetje rust, of 

efficiëntie, of erkenning, of…’) Bovendien kun je  kijken wat je kunt 

doen om deze behoefte dan te vervullen.

• Doe hetzelfde als bij oefening 1 nogmaals, maar nu voor de 

behoeftes van een kind in je groep.

een toepassing
Je hebt een kind in je groep dat regelmatig grappen maakt en dan 

zelfs van zijn stoel rolt van het lachen,  juist op momenten dat jij 

door wil met je uitleg. Voor jou is dat storend, 

omdat je behoefte hebt aan bijvoorbeeld effi-

ciëntie, rust, overzicht of concentratie.

Het kind kan behoefte hebben aan ontspan-

ning, beweging (misschien is het voor hem 

heel moeilijk om lang stil te zitten), competen-

tie (misschien is hij onzeker over dit stukje les-

stof), gehoord/gezien worden of acceptatie. 

Het is moeilijk om zeker te zijn van de gevoe-

lens van en behoeften bij een ander en is het 

nodig om te checken of je interpretatie klopt.

Met deze informatie kan je een manier zoe-

ken om zo goed mogelijk aan jullie beider 

behoeftes tegemoet te komen. Er zijn talrijke 

mogelijkheden: je instructie korter maken, dit 

kind materiaal uit laten delen, bewegingsoe-

feningen met je groep doen, met woorden of 

non-verbaal laten merken dat je hem ‘ziet’ of 

een paar minuten stand-up comedy inlassen. 

De nadruk bij deze oefeningen ligt op het opmerken van en bekend 

raken met gevoelens en behoeftes om vervolgens die informatie te 

gebruiken om ieders behoeften op een concrete, praktische manier te 

vervullen. In de boeken van M. Rosenberg staan allerlei praktijkvoor-

beelden en oefeningen uitgeschreven, die het model verhelderen en 

mogelijkheden laten zien om in je groep toe te passen. 

Ik hoop van harte dat kijken door ‘de bril’ van behoeftes en gevoelens 

een bijdrage kan leveren aan jouw eigen welzijn en dat van de kinde-

ren in jouw groep.

Lex Hagen geeft trainingen en cursussen in Verbindende 

Communicatie met kinderen. Lex.Hagen@gmail.com

Cartoons: Janneke Kaagman
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Marshall B. Rosenberg, Geweldloze 
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(tweede geheel herziene editie), Lemniscaat, 

2006

Marshall B. Rosenberg, Levenverrijkend 

Onderwijs, De Zaak, 2009

Sura Hart en Victoria Kindle Hodson, The 

Compassionate Classroom: Relationship Based 

Teaching and Learning, PuddleDancer Press, 

2005 (De Nederlandse vertaling verschijnt in 
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aantal boeken geschreven over Geweldloze 

Communicatie met kinderen en jongeren.)

Gevoelens 
wanneer behoeftes wel zijn 
vervuld

Gevoelens
wanneer behoeftes niet zijn 
vervuld

op je gemak, voldaan, comfortabel, 
rustig, tevreden, ontspannen, vervuld, 
veilig

blij, opgewonden, hoopvol, dankbaar, 
zeker, enthousiast, optimistisch

dankbaar, vol waardering

geïnteresseerd, benieuwd, betrokken, 
aandachtig

liefdevol, verbonden, ontroerd, warm, 
vriendelijk, teder, medelevend, gevoed

uitgerust, fit, fris, energiek, sterk, 
levendig, alert, rustig

vredig, kalm, vol vertrouwen, helder, 
veilig, tevreden

ongemakkelijk, pijn, onveilig, 
gespannen, zenuwachtig, onrustig, 
ongeduldig

verdrietig, ongelukkig, zwaar, een-
zaam, teleur gesteld, depressief, hope-
loos

teleurgesteld, bitter, irritatie

ongeïnteresseerd, afstandelijk, 
verveeld, apathisch, teruggetrokken

boos, woedend, razend, geïrriteerd, 
gefrustreerd

moe, uitgeput, vermoeid, slaperig, duf

bang, angstig, gereserveerd, geschokt

Lijst van algemeen menselijke behoeftes

• Veiligheid en vertrouwen

• Spel, plezier en humor

• Competentie, leren, groeien en ontdekken

• Van betekenis zijn, een bijdrage leveren, er toe doen, 

geven, delen en erkenning

• Autonomie en keuzevrijheid

• Lichamelijke behoeften als lucht, water, beweging, 

voedsel, bescherming, rust, beschutting en aanraking

• Relatie met jezelf: Acceptatie, prestaties leveren, iets 

bereiken, competentie, authenticiteit, uitdagingen, 

helderheid, creativiteit, integriteit, je eigen talenten 

ontdekken, betekenis, empathie voor jezelf, 

uitdrukking geven aan jezelf, zelfwaardering, vieren 

en rouwen

• Relatie met anderen: verbinding en verbondenheid, 

nabijheid, delen van fijne en minder fijne dingen: 

vieren en rouwen, gemeenschap, aandacht, begrip, 

emotionele veiligheid, empathie, eerlijkheid, 

vriendelijkheid, liefde, privacy, respect, delen, steun, 

vertrouwen en warmte

• Relatie met de Wereld en Spiritualiteit: schoonheid, 

contact en verbinding met de natuur, harmonie, hoop, 

inspiratie, orde en vrede
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Klaas van Veen heeft ooit Pabo gedaan en onderwijskunde gestu-

deerd. Hij is nu universitair hoofddocent aan de ICLON van de uni-

versiteit Leiden, waar hij eerstegraads docenten voor het voortgezet 

onderwijs opleidt en onderzoek doet. Zijn fascinatie ligt op het terrein 

van lesgeven en leren, het organiseren van het werk van leraren en 

het opleiden van hen. Daarnaast onderzoekt hij graag wat wel en niet 

werkt in het onderwijs.

onderzoek
Zijn lezing begint met een vraag:  ‘Wat is onderzoek?’ Als grap geeft 

hij een definitie van Willem Frederik Hermans uit ‘Nooit meer slapen’: 

‘Onderzoeken is de titanische poging van het menselijk intellect zich 

uit zijn kosmisch isolement te verlossen door te begrijpen.’ 

Kern van een onderzoek is volgens Klaas van Veen het methodische. 

Onderzoek is systematisch, geïnformeerd, gedefinieerd, gefocust en 

navolgbaar. Dat wil zeggen wanneer je iets onderzoekt, dan doe je 

dat systematisch. Je maakt een plan, beschrijft wat je wil onderzoe-

ken, waar en wanneer. Je leest je in. Je wil weten hoe anderen denken 

over wat jij wil onderzoeken. Daarna beschrijf je wat je nu precies wil 

onderzoeken. Vervolgens focus je je op je onderzoek. Je laat je niet 

afleiden door wat er om je heen gebeurt. Omdat het onderzoek ook 

door anderen gevolgd moet kunnen worden, zorg je voor een goede 

beschrijving. Onderzoek is dan volgens Van Veen een hele grote klus. 

Is daar tijd en ruimte voor? 

Is de leraar dan een onderzoeker? Als je klassen inloopt, dan is het 

eerste wat opvalt dat leraren van alles doen behalve onderzoeken. 

Kern van het werk is dat het gaat om het leren van kinderen. Nog 

scherper gezegd, als leraar probeer je het leren van kinderen te orga-

niseren en te stimuleren en daarvoor moet je voortdurend nadenken 

over hoe zij leren. Daardoor is lesgeven eigenlijk een intellectueel 

beroep en ben je voortdurend bezig met onderzoek, maar het is de 

vraag of de huidige hype rondom onderzoek zich hier ook op richt.

onderzoek in de school
In de jaren negentig ontstond in de school een tendens, dat de leraar 

gevraagd werd onderzoek te doen naar van alles en nog wat. Allerlei 

praktijk- en actieonderzoeken vonden er plaats. Tegenwoordig wordt 

er in basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs door leraren 

onderzoek gedaan, vaak in het kader van de zogenaamde academi-

sche scholen (een pilot van het ministerie). De studenten en leraren 

in de na- en bijscholing moesten in hun opleiding menig onderzoek 

doen. Je komt daarbij onderzoeken in allerlei soorten en vormen 

tegen, zoals praktijk-, literatuur- en ontwikkelingsonderzoeken. En 

allerlei soorten producten zoals workshops, onderzoeksrapporten, 

draaiboeken, lesmaterialen, films, beleidsadviezen, artikelen enz.

Wat veel van deze recente onderzoeksinitiatieven gemeen hebben 

is  dat ze de leraren trainen in het werken met de onderzoekscyclus 

en –methoden, waarbij aandacht wordt besteed aan een heel rijtje 

aspecten die bij een goed onderzoek horen: probleemstelling, the-

orie, eerder onderzoek, onderzoeksvraag, methode, interviews en 

vragenlijsten, betrouwbaarheid, validiteit, resultaten, conclusies en 

discussies. Deze benadering van het onderzoek blijkt in de praktijk 

nogal wat problemen op te leveren voor de leraren. Het vraagt name-

lijk om veel tijd en ruimte, die de meeste leraren nauwelijks hebben. 

Het vraagt om een gedegen training in sociaal-wetenschappelijke 

methoden, maar de meeste leraren en studenten krijgen slechts een 

korte introductie. Vaak is het voor leraren nauwelijks helder hoe hun 

De lerAAr is vAn 
nATure een oNDERzoEKER   KlAAS dijKHuiS

Onder deze noemer vond op woensdag 6 oktober de zevende Suus Freudenthallezing plaats die georganiseerd 
werd door het Jenaplan Overleg Noord Nederland (JONN). In Hogeschool de Eekhorst in Assen was een groot aantal 
gedreven en nieuwsgierige jenaplanners aanwezig om te luisteren naar de lezing van Klaas van Veen over het ‘21ste 
basisprincipe’: De leraar is van nature een onderzoeker. 
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eigen onderzoek het leren van hun eigen leerlingen kan verbeteren. 

De gehanteerde methode heeft als groot risico dat leraren of het 

doen van onderzoek te simpel vinden, of juist te moeilijk, maar in 

ieder geval bevordert het nauwelijks de zin om onderzoek te doen, 

eerder het tegendeel.

doe geen onderzoek
Klaas van Veen verkondigde dan ook tijdens de lezing: ‘Geef les, doe 

geen onderzoek. Word goed en beter in lesgeven! Wat dat daarbij 

enorm kan helpen is het hebben van een onderzoekende houding.’ 

Een definitie van een onderzoekende houding, die terug te vinden 

is in het proefschrift van Roeland van der Rijst, is een persoonlijke 

combinatie van neiging tot handelen met betrekking tot het doen van 

onderzoek: een neiging om te willen begrijpen, te willen bereiken, 

kennis te willen delen, kritisch te willen zijn, vernieuwend te willen 

zijn en te willen weten. 

Het doel van het bevorderen van een onderzoekende houding is 

natuurlijk ook het zelf doen van onder-

zoek, zoals hierboven besproken. Maar 

het is de vraag of de veronderstelling klopt 

dat je deze houding bij leraren bevordert 

door hen zelf onderzoek te laten doen op 

die manier. Er zijn namelijk alternatieven 

voor het onderzoeken die de houding ook 

en misschien zelfs wel effectiever bevor-

deren. Een alternatief voor het zelf doen 

van onderzoek is het datageïnformeerde 

werken. 

Gebruik van onderzoeken
Bij datageïnformeerd werken maak je 

gebruik van de gegevens die je hebt om 

beslissingen te nemen. Zo leer je bijvoor-

beeld om onderzoeksartikelen te lezen en 

te gebruiken of  leerlingenresultaten en 

inspectierapporten te analyseren. Het gaat 

dus om het verzamelen van gegevens, het 

op juiste moment in dialoog gaan met 

anderen in de onderwijsomgeving en het gebruiken 

van onderwijskundige, vakdidactische en pedagogi-

sche inzichten in de eigen onderwijspraktijk. Op deze 

manier kan de eigen praktijk geëvalueerd en verbeterd 

worden met behulp van de cyclus van probleemstel-

ling, diagnosticeren, plannen, handelen en evalueren. 

Onderzoek in ons onderwijs is goed kijken, heel goed 

kijken en onderzoeken is zien wat je ziet, maar je tege-

lijkertijd realiseren, dat je niet altijd alles ziet wat er is. 

Klaas van Veen liet ons ter lering ende vermaak mer-

ken, dat wanneer we gefocust zijn op één ding, we 

andere zaken niet zien. Zo liet hij de foto van de oude/

jonge vrouw en een filmpje zien waarin kinderen een 

bal overgooien, terwijl er een gorilla door het beeld 

loopt. Wanneer je je als toeschouwer focust op het 

aantal keer dat de bal overgegooid wordt, is de kans 

groot dat je de gorilla niet ziet. 

De spreker riep ons op ons bezig te houden met zaken 

waar we goed in zijn en waarvan bekend is dat leerlingen daardoor 

beter gaan leren. De effectieve leraar heeft een brede ontwikkeling, 

is vakinhoudelijk een kei en kan goed lesgeven. Doe dat dan ook! De 

winst voor het onderwijs is te halen uit het vergroten van de vakin-

houd, de vakdidactiek en de kunst van het volgen en begrijpen van 

het leerproces van kinderen voor de leraar.

Van Veen gaf aan hoe dit in de praktijk er uit kan zien:

• We leren de groepsleider een onderzoek te lezen. Hier spelen de 

volgende vragen een rol: Wat zijn de centrale veronderstellingen in 

het onderzoek, waar komen die vandaan? Wat zijn de conclusies? 

Op welke data zijn de conclusies gebaseerd en hoe en waar zijn de 

data verzameld? Antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor 

de toepasbaarheid op de eigen onderwijspraktijk. Het gebeurt te 

vaak dat klakkeloos conclusies worden overgenomen.

• Het analyseren van het werk van kinderen: welke fouten worden 

er telkens gemaakt? Hoe hangt dat samen met hoe ik iets heb uit-
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gelegd? Welke misconcepties hebben 

mijn kinderen van de leerstof?

• Analyse van de uitleg en de interactie 

tussen kind en groepsleider. Hierbij 

kun je denken aan het opnemen van 

een les. Wat zeg je precies, hoe vertaal 

je de vakinhoud naar kinderen toe en 

wat is de aard van de interactie met de 

kinderen. Deze opname kun je gebrui-

ken in een gesprek met collega’s, 

medestudenten of andere onderwijs-

betrokkenen.

• In het verlengde van bovenstaande kun 

je ook denken aan video-opnamen of 

lesbezoeken. Een gesprek over deze les-

sen zal de kwaliteit van de lessen zeker 

verbeteren.

• Het samen lessen ontwerpen en uittesten

• Tot slot gaf van Veen aan dat boeken-

clubs en studiegroepen rond onderwijsliteratuur een positief effect 

kunnen hebben op ons onderwijs. In dat kader noemde hij als voor-

beeld het boekje ‘Uitblinkers’ van Malcolm Gladwell. ‘Eyeopeners’ 

met een bijzondere wending.

onderzoek is samen nadenken
Klaas van Veen riep op het 21ste basisprincipe ‘De leraar is van nature 

onderzoeker’ op de volgende wijze vorm te geven op: Doe geen 

onderzoek zoals onderzoekers op de universiteit dat doen, maar doe 

activiteiten waarmee je het leren van je kinderen beter kan organi-

seren en begeleiden. Onderzoek op die manier heeft als doel jezelf 

als leraar, je handelen en het leren van je kinderen beter te begrijpen 

en te verbeteren. Dit soort onderzoek is eigen aan goed lesgeven. 

Je voert het samen met je collega’s en je kinderen uit. Onderzoek is 

op deze manier niets anders dan samen nadenken over lesgeven en 

leren. En dat is leuk en zinvol om te doen: samen met je collega’s je 

eigen onderwijs beter begrijpen en verbeteren. 

Na de lezing reageerde Kees Both als referent op de lezing.  Kees deed 

dat op de voor ons bekende wijze met veel voorbeelden en anekdo-

tes.  Hij sloot af met de opmerking dat het niet nodig was om een 

21ste basisprincipe in het leven te roepen, omdat de onderzoekende 

houding eigen is aan de twintig basisprincipes van het Jenaplan. Klaas 

was het daar wel mee eens. Het kon echter volgens hem geen kwaad 

nog eens extra te benadrukken dat bij een goede stamgroepleider 

hoort dat hij onderzoek doet naar het leren van zijn kinderen en hoe 

hij dit leren zo goed mogelijk kan organiseren en begeleiden.

Klaas Dijkhuis is redactielid van Mensenkinderen

Fotografie: Felix Meijer

de redactie zoekt
In het septembernummer kondigden we al aan dat Ad Boes na vijfentwintig jaar lid te zijn geweest heeft besloten om op 1 janu-

ari 2011 afscheid te nemen van de redactie. Ook Ciska van Roosmalen heeft aangegeven te stoppen met haar redactiewerk.  

Sylvia Schipper is na een jaar afwezigheid in verband met haar studie weer terug. Door al deze wijzigingen zijn we op korte termijn 

op zoek  naar versterking. 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.

jaargang 26
In dit jaar zullen de volgende thema’s aan bod komen:

• 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

 AAn 'T hArT
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de gemeenschap
Het gevoel van erbij horen is een gevoel dat ieder mens prettig vindt. 

Bij een groep horen die bij jou past, zich op jou afstemt, rekening 

met jou houdt,  met jou praat, naar jou luistert en jou lief heeft. Deze 

gevoelens zorgen ervoor dat je je op je gemak voelt en je vrij kunt 

uiten. Je voelt je thuis. Dit gevoel geeft The Coombes op verschillende 

manieren en in verschillende relaties. 

Het team bestaat uit groepsleiders die door de schoolleiding gekozen 

zijn, omdat zij goed bij de sfeer van The Coombes passen. Dit is in de 

praktijk te zien. Ze staan open voor nieuwe gezichten en hulpkrach-

ten. Ze helpen en zorgen voor elkaar. Een hecht team dat goed op 

elkaar is afgestemd en helemaal voor de kinderen gaat. 

Ouders spelen een belangrijke rol en zijn voor de school een grote 

inspiratie- en informatiebron.  De kwaliteiten van de ouders worden 

ingezet en er wordt optimaal gebruik gemaakt  van wat ze in huis 

hebben. Ze worden betrokken bij projecten en activiteiten. Een voor-

beeld van dit contact met ouders en dit gemeenschapsgevoel was 

het uitgraven van de school uit de sneeuw. Ouders, groepsleiders 

en kinderen die naar de school konden komen kwamen helpen; een 

prachtig gezicht.

Een gemeenschap gebaseerd op positieve gevoelens en relaties heeft 

een positief effect op de kinderen. De kinderen zien hoe ouderen met 

elkaar omgaan en nemen dit over. Ook levert de inzet en betrokken-

heid van ouders een rijke leeromgeving en veel leerervaringen op. 

De belangrijkste regel in de school ‘We care for each other’ staat cen-

traal en dat uit zich in een school vol goede relaties, veel geknuffel en 

een warm gevoel. Dat is pas een gemeenschap!

Spelenderwijs en betekenisvol leren                                                     
 De groepsleiders op The Coombes maken geen gebruik van metho-

deboeken. Ze bekijken op de site van de National Strategies (NLS) 

welke doelen de kinderen per leerjaar moeten beheersen. Vervolgens 

bedenken ze activiteiten om deze doelen te bereiken. De kinderen 

leren veel spelenderwijs en op een betekenisvolle manier met  activi-

teiten als in scheerschuim letters schrijven, met sneeuw een iglo bou-

wen, soep maken, brood op een eerlijke manier verdelen, praten over 

het sterrenstelsel en experimenteren met ijs. Op The Coombes zul je 

nooit kinderen zien werken met een werkblad of werkboek waarbij 

de kinderen schriftelijk antwoord geven op de gestelde vragen. 

caRE for 
each other HeSTer VAn lAnen, BreCHje Mol, 

     eVeline PoST, WijnAndA VeeniS en 

     yVonne ZoonTjeS

Vijf studenten van Pabo Arnhem en Nijmegen  hebben twee weken stage gelopen op een basisschool in Engeland, 
genaamd The Coombes. Deze stage sloot op dat moment aan  bij de minor Vernieuwingsonderwijs die zij volgden. 
Tijdens deze  minor oriënteren de studenten zich op de verschillende onderwijsconcepten,  zowel de traditionele 
vernieuwingsconcepten als de huidige vernieuwingen. De minor bestaat uit een oriënterend deel van zes weken, 
een verdiepend deel van ongeveer tien weken waarin onderzoek wordt gedaan en een deel naar eigen keuze.  
Die eigen invulling hebben zij gebruikt om naar, zoals zij nu zeggen,  de mooiste school van Engeland te gaan.  
Ze beschrijven hoe deze school en dan voornamelijk de Infant school (kinderen van drie tot zeven jaar) past binnen 
het vernieuwend onderwijs.  

VAnuiT de  
oPleidinG

In Engeland is een kind leerplichtig vanaf vijf  jaar. Het 

onderwijs is opgebouwd uit  vier fasen  van drie jaar, de 

zogenaamde key stages, van het eerste tot en met het elfde 

jaar.  Het basisonderwijs beslaat twee fasen. Van  vijf tot en 

met zeven jaar gaan de kinderen naar de infantschool en 

vervolgens tot  tien jaar naar de juniorschool. Daarna volgt  

zes jaar vervolgonderwijs dat ook verdeeld is in twee fasen.  

Iedere fase wordt afgesloten met de nationale leerplantoets 

of Standard Assessment Test. Alle scholen bieden een 

basislespakket aan dat op dezelfde manier aangeboden 

dient te worden. Daarnaast mogen ze zelf specifieke vakken 

verzorgen.

Kinderen bouwen op het buitenterrein een iglo. 
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De kinderen werken met veel verschillende materialen. The Coombes 

maakt veel gebruik van het grote buitenterrein. Niet alleen de natuur-

vakken en aardrijkskunde komen buiten aan bod, maar ook rekenen, 

taal en de kunstvakken. Naast het standaard vakkenpakket voor 

Infantschools, biedt The Coombes ook Science en Frans aan. ‘Science 

is the heart of our school’ staat er op de muur in de hal geschreven. 

De kinderen krijgen vanaf Nursery (3 jaar) één keer per week een half 

uur Frans van een vakleerkracht.

Op The Coombes wordt er in projecten gewerkt, de meeste projecten 

duren twee weken. De groepsleiders maken gebruik van ‘scaffolding’: 

steeds iets herhalen en met iets nieuws opbouwen, dus telkens een 

klein nieuw onderdeeltje erbij. 

The Coombes neemt alleen de verplichte toetsen (legalassessments) 

bij de kinderen af. De houseassessments bestaan uit observeren en 

bijhouden in een overzicht. Ieder kind heeft een mapje waarin deze 

observaties en ander bewijsmateriaal van de ontwikkeling 

verzameld worden. Er vinden twee keer per jaar oudergesprekken 

plaats, maar ouders zijn altijd welkom om te komen kijken in de klas 

of om met de groepsleiders te praten.

inrichting van de school 
De inrichting van de lokalen van de Infantschool is voor ons verrassend. 

In plaats van groepjes losse tafels staan er drie grote tafelblokken. Aan 

de voorkant van de klas ligt een tapijt waar de kinderen op kunnen 

spelen.  In ieder klas hangt een digibord. Er staan lage kasten in de klas, 

waar ieder kind  een eigen laatje heeft  met de naam en foto erop. 

Op de kasten staan verschillende mandjes, gevuld met ronde hou-

ten stukken en stenen. De ronde houten stukken zijn gezaagd van 

een boomstam. Je kunt de jaarringen goed zien. Op deze houten rin-

gen staat een letter geschreven Op de grotere stenen staan woorden 

geschreven als dog, the en and. De kinderen kunnen deze letters en 

woorden overnemen of er een zin van maken en dan overnemen op 

het whitebord.

Voor het rekenen wordt gebruik gemaakt van kleine stenen. Ook is er 

een mand met kastanjes met netjes. De kinderen kunnen deze gebrui-

ken om in één oogopslag te zien dat het een groepje van tien is.

Aan de muren hangen werkjes van kinderen, niet zomaar in de muur 

geprikt. Bij het thema ‘Winter’ is de muur beplakt met blauw papier 

en plastic bubbelfolie, waardoor het een ijslandschap lijkt. Aan een 

grote tak worden werkjes in opgehangen. 

Het buitenterrein 
Om de school ligt een hectare aan grond. Het schoolplein is bewerkt 

met allerlei tekeningen en wegen. Er zijn bewust veel verschillende 

bomen geplant. De school bezit ook vijf schapen. Bij de geboorte van 

een lammetje worden de kinderen altijd betrokken.  

Het schoolplein heeft verschillende boomhutten. Sommige zijn zo 

groot, dat je er met je hele groep in kunt zitten. Ook heeft de school 

The Coombes Henge, afgeleid van de Stone Henge. 

Bij het stuk grond is ook een groot veld inbegrepen. Hier hebben we 

vooral veel op gespeeld, omdat er zoveel sneeuw was gevallen. We 

hebben met de hele klas een enorme iglo gebouwd. De zijkant van 

het veld liep wat af. Daar hebben de kinderen gesleed. Ze hebben 

ervaren op wat voor verschillende manieren ze naar beneden konden 

sleeën. Zo was er bijvoorbeeld een houten slee, een dienblad en  een 

plastic zak. De buitenomgeving is hier een rijke leeromgeving, waar 

veel gebruik van wordt gemaakt.

Materialen in de groep
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Classroom en Coombesdays
De school  hanteert twee verschillende soorten schooldagen. Dit 

zijn de classroomday, waarbij de kinderen de hele dag van de eigen 

groepsleider les krijgen en de Coombesday , waarbij de kinderen les 

krijgen van verschillende groepsleiders in verschillende lokalen.  

Tijdens de Coombesdagen splitsen de kinderen van alle groepen zich 

op om lessen te volgen bij verschillende groepsleiders, ieder kind op 

een eigen niveau. De school hanteert drie niveaugroepen en ieder kind 

wordt onderverdeeld in één van deze niveaugroepen. Per niveau krijgen 

kinderen les van een groepsleider. In deze groepen volgen de kinderen  

onder meer taal en rekenen. Het voordeel van deze Coombesdagen is 

dat de kinderen in contact komen met kinderen van andere klassen, 

wat bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van ieder kind. 

Een ander voordeel van deze dagen is dat alle kinderen alle groepslei-

ders en alle lokalen kennen en dat zij al jong opgroeien met het school-

systeem om voor iedere les naar een ander lokaal te lopen, iets waar 

de kinderen op een high school ook mee te maken zullen krijgen. Deze 

Coombesdagen vinden meerdere malen per week plaats. Tijdens deze 

dagen krijgen de kinderen nieuwe stof aangeboden waarbij de groeps-

leiders werken aan de doelen die door de regering zijn vastgesteld.  

Tijdens de classroomdagen blijven de kinderen uit één groep bij 

elkaar. Ze krijgen les van de eigen groepsleider, de mentor. Tijdens 

de classroomdagen leren de kinderen niets nieuws, maar vindt de 

verwerking plaats van hetgeen dat de kinderen tijdens de Coombes-

dagen hebben geleerd.              

De school werkt volgens de groepsleiders maar één dag per week 

op de manier zoals zij zouden willen. De kinderen gaan tijdens deze 

dagen veel naar buiten en worden uitgedaagd door de natuur om 

hen heen. Ze krijgen de kans om te ontdekken en te onderzoeken 

wat op dat moment hun interesse heeft. Dit staat tevens ook in de 

missie van de school beschreven:  ‘We continue to develop our out-

door environment as our largest classroom. Our school grounds and 

how we use them to support teaching and learning are well known. 

We are committed to the study of and support for the intricate living 

world and to a belief in The integrity of all life’.

Vieren op The Coombes
De school doet veel aan religie vanuit de christelijke grondslag. Zo 

is er elke dag ‘Haltijd’ waarin aan alle kinderen samen een verhaal 

wordt verteld. Dit verhaal heeft altijd een moraal, bijvoorbeeld een 

bijbel – of spiegelverhaal .  

Op The Coombes wordt veel gevierd, niet alleen de christelijke fees-

ten, maar van zoveel mogelijk religies , zoals het Suikerfeest, Cha-

noeka, het Chinese Nieuwjaar en drie koningen. Op deze manier 

willen ze de kinderen geen éénzijdig beeld geven, maar juist van alle 

religies een beetje laten zien.  

epiphany 
Tijdens het vieren van het feest staat het verhaal en de beleving 

hiervan centraal. Zo gingen de kinderen tijdens het vieren van Drie 

koningen of Epiphany op zoek naar het kindje Jezus. Als echte rei-

Binnen het jenaplanconcept staan relaties centraal: relatie 

van het kind met zichzelf, relatie met de ander en het andere 

en relatie met de wereld. Met name de kernkwaliteit die 

zich richt op de relatie van het kind met de ander en het 

andere waarin bij punt 2.3 beschreven staat: ‘Kinderen leren 

verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het 

harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat 

iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren’  

heeft bij deze studenten een onwisbare indruk achtergelaten.  

Zij hebben op The Coombes  het gevoel van verbondenheid 

‘Care for each other’ mogen herkennen, erkennen en vooral 

ervaren. Een hartverwarmende, leerzame en waarschijnlijk 

onvergetelijke ervaring.

Bernadet Tijnagel, HAN, Pabo Arnhem

Classroomday, kinderen uit  één groep krijgen schrijfles van de eigen groepsleider.
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zigers volgden de kinderen een ster. Ze hadden een deken omge-

slagen en waren even niet meer de kinderen van The Coombes in 

het jaar 2010, maar reizigers uit het jaar nul die een ster hadden 

gezien die hen naar het nieuwgeboren kindje zou leiden. Tijdens 

de reis door het koude weer waren er verblijfsplaatsen, ‘Inns’, waar 

de reizigers even konden uitrusten. De kinderen kwamen bij ‘The 

Light Inn’, een plekje om op te warmen en even te genieten van wel 

honderden kaarsjes, wat erg aangenaam was voor de koud gewor-

den reizigers. Ook was er een ‘Food Inn’, waar ze het traditionele 

Hummus, vijgen, dadels en een zelfgemaakte vullende  groentesoep 

kregen. Bij ‘The Story Inn’, ‘The Music Inn’ en ‘The fragrance Inn’, 

werden verhalen verteld, tradities van vroeger uitgelegd, heerlijke 

kruiden geroken en werd er muziek gemaakt. Aan het einde van 

de zware dag was het kindje Jezus gevonden en dit werd met alle 

reizigers gevierd. 

Wat nemen we mee naar huis?
Na een verpletterend afscheid van The Coombes voelden we ons 

bevoorrecht dat we dit hebben meegemaakt. We hebben het gevoel 

dat we nu een missie hebben voor Nederland: Alles wat we daar 

hebben gezien willen we in Nederland uitvoeren. Het warme gevoel 

dat de school uitstraalt, zal ons altijd bijblijven. We voelden ons bij 

iedereen van begin tot het einde welkom. De hoofdregel ‘We care 

for each other’ willen we voortaan in Nederland ook uitdragen, juist 

in jenaplanscholen.

Hester van Lanen, Brechje Mol, Eveline Post Wijnanda Veenis en 

Yvonne Zoontjes zijn studenten van Pabo Arnhem en  

Pabo Groenewoud

De studenten van de pabo Arnhem en Nijmegen hebben 

gezien hoe goed onderwijs bij The Coombes  vorm krijgt. De 

school doet dat ondanks tegenwind, want in het verslag staat 

ook dat groepsleiders daar slechts één dag in de week mogen 

werken, zoals ze dat zouden willen. Dat betekent vier dagen 

met al of niet gepaste tegenzin…. 

Onder aanvoering van Labour kent Engeland een sterke vorm 

van centraal aangestuurd onderwijs. Er is een run op privé-

scholen, alleen vermogende ouders kunnen hun kinderen 

geplaatst krijgen. Het onderwijs in Engeland is een spiegel 

en het product van een standenmaatschappij. Ondanks of 

juist ten gevolge van een sterke beïnvloeding ‘van boven af’ 

zijn de resultaten van het reguliere onderwijs niet vooruit 

gegaan. Engeland kent een ‘elite-vlucht’. 

De redactie zou over de nationale condities, waaronder 

Engelse scholen werken, veel meer te weten willen komen. 

Ook hoe die van invloed zijn op de werkvloer van het 

onderwijs. Iets voor een nieuwe groep studenten die, onder 

de indruk van dit verslag, de tocht naar Engeland willen 

ondernemen? 

De kinderen warmen zich op aan de vele  kaarsjes bij ‘The Light Inn’.
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Maandagochtend in een, niet zómaar, groep 8: 

Helen en Maria zitten naast elkaar, ze kletsen 

over jongens, wat zijn dat toch een vreemde 

wezens. De meiden zijn het roerend met elkaar 

eens, daar beginnen ze dus mooi nooit aan. 

Rudolf zit stilletjes in een hoekje van de klas 

en staart uit het raam. ‘Hebben planten ook 

gevoel?’, vraagt hij zich af. Zijn blik dwaalt af 

naar Peter en Loris die met de meester staan 

te praten. Célestin slentert als laatste de klas 

binnen, zijn gezicht staat op onweer, pfff, 

weer zo’n dodelijk saaie dag op school. Was 

hij nog maar buiten, dan kon hij bessen plukken 

en bruggen bouwen in de beek of nog even bij 

de herder langs om hem te vragen hoe het ook 

alweer zit met het ontstaan van de Pyreneeën.

De bel zoemt, iedereen gaat zitten en kijkt 

afwachtend in de richting van meester Theo. 

Die neemt plaats op het puntje van zijn lesse-

naar. Hij kijkt naar het groepje leerlingen, zijn 

leerlingen en schraapt zijn keel: ‘Mijn heerlijke, 

lieve lastige stel, ik weet eigenlijk maar één 

ding: dit jaar, waarin ik jullie heb en dat jullie 

mij hebben, behoren wij enkel maar een geluk-

kige klas te zijn, maar ik heb het gevoel dat dat 

niet zo is. Ik wil jullie daarom vragen eens na te denken hoe jullie het 

onderwijs zouden vernieuwen, wat moet er veranderen volgens jullie?’

Peter pakt direct pen en papier en begint te schrijven, hij wil eerst 

maar eens wat basisprincipes op papier zetten, dan komt de vorm 

daarna wel. Meester Theo knikt kort in de richting van Helen, zij 

heeft haar vinger opgestoken. ‘Ja, wat wil je vragen, meisje?’ ‘Mogen 

Maria en ik ook samen aan deze opdracht werken?’ ‘Vooruit dan’, 

zegt meester Theo, ‘maar alleen om op gang te 

komen, daarna moet je het zelf doen, Helen’. 

De hele ochtend is iedereen druk aan het werk, 

er wordt nagedacht, hier en daar zachtjes over-

legd, geschreven, doorgestreept en nog meer 

geschreven. En dan kondigt meester Theo het 

einde van het lesuur aan. Met rode wangen en 

glimmende oogjes wacht het klasje op wat er 

komen gaat. Meester Theo stelt voor om de 

ideeën met elkaar te bespreken. ‘Mees, mees,’ 

roept Peter enthousiast door de klas, ‘Zullen 

we onze stoelen naast elkaar in een kring zet-

ten? Dan kom jij er ook bijzitten, mees, dat is 

toch veel gezelliger en dan kunnen we elkaar 

ook veel beter zien.’

Meester Theo twijfelt even, maar pakt dan 

resoluut zijn stoel op en zet hem recht voor 

zijn bureau weer neer. Hij kijkt de groep uit-

nodigend aan en een beetje giechelend komt 

iedereen van zijn plaats om een plekje in de 

kring te veroveren.

‘Ik wil graag werken met mooie materialen, 

meester,’ steekt Maria van wal, ‘materialen die 

zelfcorrigerend zijn en die steeds een beetje 

moeilijker worden. En we hebben maar drie 

groepen nodig, want kinderen van verschil-

lende leeftijden bij elkaar kunnen dan van en 

met elkaar leren.’ ‘Ja, dat is een super goed 

idee!’ roept Loris ineens, ‘en weet je wat volgens mij ook vet zou 

zijn, als de meesters en juffen aandacht zouden besteden aan wat 

wij werkelijk te vertellen hebben.’ Maria werpt Loris een kwade blik 

toe, hoe durft hij haar zomaar in de rede te vallen, maar Loris is niet 

meer te stoppen. Hij ratelt verder: ‘En weet je meester, ik heb wel 

honderd talen in me, ik wil niet alleen spreken en schrijven, ik wil 

ook bewegen, gebaren, tekenen, schilderen, boetseren, construeren, 

experimenteren.’ De vinger van Célestin schiet 

ineens omhoog. Meester Theo knikt in zijn 

richting. ‘Experimenteren, ja, dat wil ik ook. 

VAnuiT de  
oPleidinG

  De 
GeluKKiGe 
  KlaS  MAriëlle de Bruijn

In de  zomer van 2010 hebben de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Utrecht in de Utrechtse Summerschool 
130 academische cursussen aangeboden aan Nederlandse en internationale studenten. De deelnemers aan de cursus 
over de ‘Alternative pedagogy in the Netherlands’ hebben kennis gemaakt met de diverse vormen van vernieuwend en 
traditioneel vernieuwingsonderwijs in Nederland. Naast theoretische inleidingen en workshops hebben de deelnemers 
schoolbezoeken uitgevoerd bij een montessori-, dalton en een jenaplanschool. Elke deelnemer heeft ter afsluiting van 
de cursus een presentatie gegeven, waarbij ze hun kennis, ervaringen en impressies van deze studieweek met andere 
deelnemers in de vorm van een afsluitende viering hebben gedeeld.
Mariëlle de Bruijn heeft ter afsluiting een verhaal geschreven met als titel ‘De gelukkige klas’; een titel ontleend aan het 
boek van Theo Thijssen. De namen in het verhaal verwijzen naar de diverse onderwijsvernieuwers, die in deze cursus ter 
sprake zijn gekomen. 
Herkent u uw klassieken?

Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven 

(Helen Parkhurst 1887–1973)

We claim that none of our acts results 

from an objective and scientific choice, 

as is often believed but that they are 

all the outcome of experimental trial 

and error. This trial-and-error process 

governs all the acts of our life. 

(Celestin Freinet, 1896–1966)
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Er moet een experimenteerhoek komen en we 

moeten naar buiten om de dingen proefonder-

vindelijk te verkennen. Leren moet gaan over 

leven en de wereld en hoe ik mijn plekje in de 

wereld kan vinden.’ ‘Dat lijkt me echt gewel-

dig,’ verzucht Peter, ‘Zoiets heb ik ook opge-

schreven, want de wereld om ons heen en de 

samenleving zijn ècht belangrijk. Maar weet je wat je moet doen, je 

moet wereldoriëntatie belangrijk maken, want dan kan je van alles 

ervaren, ontdekken en onderzoeken. Rekenen en taal leer je dan van-

zelf, als je daar mee bezig bent.’ Helen kan intussen bijna niet blijven 

zitten op haar stoel, zó graag wil ze ook iets zeggen. Peter ziet het en 

vraagt haar: ‘Wil je daar soms iets aan toevoegen Helen?’ ‘Ja, want, 

je kunt natuurlijk ook samenwerken, dan leer je van elkaar. En ik wil 

graag een plan waarop staat wat ik de hele week moet doen. Dan 

hoeft meester Theo het niet steeds te vertellen. Een soort taak en dat 

je dan zelf mag weten wanneer je het werk gaat maken.’

Meester Theo schraapt zijn keel en neemt het woord: ‘Volgens mij 

hebben we nu iedereen wel gehoord’. ‘Nee, nog niet mees,’ zegt 

Peter en alle hoofden draaien in de richting van Rudolf, die een beetje 

schaapachtig zit te grijnzen. ‘Rudolf, wat heb jij bedacht?’ Hij steekt 

van wal: ‘Ik denk dat er een nieuwe weg, die uitgaat van materie 

en geest als één geheel moet komen, om 

mensen in staat te stellen daarin meer ken-

nis en inzicht te verwerven.’ De groep valt 

even stil, tot meester Theo het woord weer 

neemt. ‘Maar hoe ziet dat er dan uit in de klas, 

Rudolf?’ ‘Nou gewoon, door lang met één 

ding bezig te zijn als je daar zin in hebt en door 

veel gebruik te maken van kunst bijvoorbeeld.’  

‘Ja, kunst, dat is een goeie,’ roept Loris en ook 

Célestin zit enthousiast te knikken.

De ideeën en opvattingen vliegen over en 

weer. Meester Theo lacht minzaam en denkt: 

‘Mijn heerlijke, lieve lastige stel, ik weet eigen-

lijk maar één ding zeker: jullie, komen er wel.’

Met dank aan Charles van der Horst,  

docent van de Hogeschool Utrecht,  

Instituut Theo Thijssen

De citaten van de onderwijsvernieuwers komen onder andere uit 

‘Padua 97’, Hogeschool Utrecht, faculteit Educatie, Agiel 2008

Ik krijg een kleur, alleen al bij het 

denkbeeld, dat een collega eens dit 

stuk van mijn dagboek zou te lezen 

krijgen! Tegen elkaar houden wij altijd 

maar vol, dat alles ‘van zelf’ gaat, dat 

we onze klas ‘om onze vinger kunnen 

winden’. 

(Theo Thijssen, 1879–1943)

Antroposofen zijn mensen die 

bepaalde vragen over het wezen van 

de mens en wereld even existentieel 

ervaren als zij honger en dorst ervaren.

(Rudolf Steiner 1861-1925)

Het kind 

bestaat uit honderd 

Het kind heeft 

honderd talen 

honderd handen 

honderd gedachten 

honderd manieren van denken 

spelen en praten 

Honderd alsmaar honderd 

manieren van luisteren 

verbazen, liefhebben 

honderd vreugdes 

om te zingen en te begrijpen 

honderd werelden 

om te ontdekken 

honderd werelden 

om uit te vinden 

honderd werelden 

om te dromen 

Het kind heeft 

honderd talen  

(en nog eens honderd honderd honderd) 

maar ze stelen er negenennegentig 

De school en de cultuur 

scheiden het hoofd van het lichaam 

Ze zeggen hem: 

te denken zonder handen 

te doen zonder hoofd 

te luisteren en niet te praten 

te begrijpen zonder vreugde 

lief te hebben en zich te verbazen 

alleen met Pasen en met Kerstmis 

Ze zeggen hem: 

dat spel en werk 

realiteit en fantasie 

wetenschap en verbeelding 

hemel en aarde 

verstand en droom 

dingen zijn die niet bij elkaar horen 

Kortom, ze zeggen hem 

dat de honderd er niet is 

Het kind zegt: 

Zeker, de honderd is er wel!

(Loris Malaguzzi, 1920–1994)

Help mij het zelf te doen 

(Maria Montessori, 1870–1952)

Belangrijker dan al het uiterlijke is wat 

er aan zuiver menselijke betrekkingen 

ontstaat 

(Peter Petersen, 1884–1952)
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In mijn rol als voorzitter van een sportclub kom ik regelmatig in con-

tact met echtparen die jonge kinderen opvoeden. Zondagochtend 

gaan man en vrouw samen sporten en de kinderen vermaken zich 

bij opa en oma. Bij de ‘nazit’ praten we ook wel eens over de school-

keuze van de kids. ‘Onze Sander is nu drie jaar en moet binnenkort 

naar de basisschool. Wat is de beste school bij ons in de buurt, jij hebt 

er toch verstand van?’. Ik kijk een beetje afwezig, omdat ik het altijd 

heel moeilijk vind daar een kort en bondig antwoord op te geven. 

Meestal tast ik af of de ouders er zelf al iets aan gedaan hebben. Dat 

blijkt meestal wel het geval: informatie ingewonnen bij andere ouders 

in de buurt, eigen ervaringen uitgewisseld, gesprekjes bij de peuter-

speelzaal gevoerd en natuurlijk zoeken op internet. Ik heb nog nooit 

iemand meegemaakt die van dat laatste veel wijzer is geworden. 

Mijn vraag of ze ooit weleens op de site van de onderwijsinspectie 

hebben gekeken, wordt verbaasd beantwoord met een wedervraag: 

‘Wat is dat?’ En wij als insiders ons maar druk maken over de groene, 

oranje of rode kwalificaties die de inspectie op internet aan scholen 

uitdeelt. Als ik die ouders dan zover krijg dat ze zich ruim moeten 

informeren, krijg ik steevast na enige tijd als reactie:  ‘Wij snappen er 

helemaal niets van hoe je nu goede, objectieve informatie over scho-

len kunt krijgen en wij begrijpen nog minder van de rapporten van 

de inspectie!’. Vreemd eigenlijk, want er worden kosten noch moeite 

gespaard om ouders zo goed en zo degelijk mogelijk te informeren.

Geloofsovertuiging en afstand
Als ik met ouders verder in gesprek ga over de schoolkeuze van hun 

kind, bereid ik mij voor door na te gaan welke basisscholen in de 

buurt staan en ik probeer op mijn manier zoveel mogelijk gegevens 

te verzamelen. In het gesprek met de ouders begin ik meestal met 

vragen over hun levensbeschouwing. Gaan ze nog naar de kerk, 

welke kerk, en doen ze er nog wat aan? Jonge ouders kijken van dit 

soort vragen vreemd op, omdat ze toch op zoek zijn naar een school. 

Van mijn kant dan het verhaal dat het schoolsysteem voor een groot 

gedeelte gebaseerd is op religie. Immers twee derde deel van ons 

scholenbestand gaat nog steeds uit van een bepaalde geloofsover-

tuiging en dragen dat ook uit. De overheid gaat er ook nog steeds 

vanuit dat ouders kiezen op basis van religie. Dat dat een misvatting 

is, dringt nog niet erg door in Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat 

de afstand naar school de belangrijkste factor is bij het maken van 

een keuze voor een basisschool, gevolgd door een goed pedagogisch 

klimaat. Levensovertuiging staat in dit onderzoek op de vijfde plaats.

Het beste voor Sander
Sander van drie gaat als hij vier jaar wordt naar de basisschool. Vader 

is in het dorp naar de katholieke school gegaan. Hij is ook van oor-

sprong katholiek, maar doet er niets meer aan. Moeder komt uit een 

ander deel van Nederland en stamt uit een milieu waarin de kerk geen 

rol speelt. In het dorp staat vlakbij het huis de school waar vader op 

heeft gezeten, en wel een rooms-katholieke, klassikaal georganiseerde 

SchoolKEuzE: 
een laStIg klusje                HenK VAn der Weijden
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school. Op twee kilometer afstand ligt een openbare jenaplanschool. 

Ik vraag wat de keuze moeilijk maakt. Immers alle buurkinderen gaan 

naar de buurtschool. Een enkel kind gaat naar de jenaplanschool en 

ze willen voor Sander het beste. Nadrukkelijk geef ik aan dat, welke 

school ze uiteindelijk kiezen, dat onze sportieve vriendschap niet in de 

weg staat. En ook dat mijn persoonlijke voorkeur – los even van de 

kwaliteit van de betreffende school – uitgaat naar jenaplanonderwijs.

Uit de contacten met de ouders van de peuterspeelzaal pikken de 

ouders van Sander op dat de klassikale school heel streng is, maar dat 

de kinderen er heel veel leren. Het gaat er bovendien heel netjes aan 

toe. Een buurjongetje is er vanaf gegaan, omdat hij niet zo goed kon 

leren en moest blijven zitten en dat wilden de ouders niet. Hij zit nu 

op de jenaplanschool en het gaat uitstekend met hem. Hij moet alleen 

twee kilometer fietsen en heeft wel vrienden, maar geen schoolge-

nootjes in de directe omgeving. Van andere ouders hebben Sanders 

ouders gehoord dat de kinderen op de jenaplanschool erg ‘vrij’ zijn en 

dat de kinderen er niets leren. Alle voors en tegens worden zorgvul-

dig overwogen: over de religie, de afstand naar school, de mogelijke 

vriendjes, veel en weinig leren, klassikaal onderwijs en de geschikt-

heid van het kind zelf.

doorslaggevende factor
We zijn nu anderhalf jaar verder. Sander zit op de basisschool in de 

groep van de jongste kleuters. Volgens eigen zeggen vindt hij het leuk 

op school, soms heeft hij niets te doen, maar dat vindt hij niet erg. 

Natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar de definitieve keuze en de motie-

ven van de ouders. Het is de buurtschool geworden. De vergelijking 

tussen de scholen heeft opgeleverd dat ze ‘even goed’ zijn. De door-

slag gaf oma. Zij zou erg teleurgesteld zijn als haar kleinzoon niet naar 

de katholieke school zou zijn gegaan, omdat oma zelf op deze school 

heeft gezeten en het een prima school heeft gevonden. Bovendien 

kan je er ook je eerste communie doen.

Wat kunnen (vernieuwings)scholen en met name jenaplanscholen, 

leren van dit verhaal? Blijf ijveren voor goed, niet jaarklasgebonden, 

onderwijs. Zorg dat je bij de inspectie groen kleurt en verzorg de 

externe communicatie zo goed mogelijk. Maar weet dat oma soms de 

doorslag geeft bij de schoolkeuze van een kind.

Henk van der Weijden, onderwijspedagoog en oud-inspecteur 

van het onderwijs.

ONDERWERPEN:
 • STARTBLOKKEN
 • BASISONTWIKKELING
 • OGO IN DE BOVENBOUW
 • REKENEN-WISKUNDE

OGO VERBINDT !
NEGENDE CONFERENTIE
VAN DE OGO-ACADEMIE

AC A D E M I E
VOOR ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS

SPECIALE WORKSHOPS VOOR LEERKRACHTEN
LEZINGEN

VERKOOP NIEUWE PRODUCTEN
WETENSCHAPSPLEIN EN PABOPLEIN

Prijs:  lid: € 185,- / niet lid: € 235,- /  studenten: € 110,-
  teams:  10% korting bij 10 deelnemers
  15% korting bij 15 deelnemers
  20% korting bij 20 deelnemers
Opgeven: www.ogo-academie.nl
  ogo-academie@kpnmail.nl    t.a.v. Isabel Peters

Meld je nu aan.

Wie het eerst komt…

Een dag voor iedereen die in Ontwikkelingsgericht
Onderwijs geïnteresseerd is...

WOENSDAG 16 MAART 2011
CONGRESCENTRUM DE REEHORST IN EDE

500
DEELNEMERS!

op zoek nAAr een  
inspirerenD sinTerklAAs- 

of kersTcADeAu?

Geef een individueel abonnement voor € 35,00 per jaar
of aan minstens vijf collega’s op hetzelfde adres 

voor € 32,00 per jaar

Aanmeldingen bij het Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen

of via info@jenaplan.nl
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inspiratie    Ad BoeS

vAnuit de bron 

de betekenis van de schoolwoonkamer 

De schoolwoonkamer moet niet alleen maar een aantal 
kinderen, onder inachtneming van een aantal hygiënische 
voorschriften, kunnen bergen. Die heeft een diepere 
betekenis: de daar aanwezige kinderen helpen om te 
komen tot het juiste innerlijke evenwicht, tot rust en 
concentratie.1 

Ooit kreeg ik een inspecteur op bezoek, hij was gewapend 
met een centimeter. Terwijl ik voornemens was om onderwijs-
kwaliteit te demonstreren, ging de man kruipend op de vloer 
tot langs de wanden. Daarna maakte hij een berekening. Ger-
rit Hartemink, de schoolleider, vertelde me later dat het lokaal 
helaas net niet klein genoeg was om een groep te kunnen split-
sen. Zo ging dat: welke hoeveelheid kinderen gaat er in lokaal 
van een bepaalde maat? Zo kun je tegen een schoollokaal aan-
kijken. 
Petersen tilde het onderwerp, de ruimte van kinderen op school, 
op een aanzienlijk hoger niveau. De betekenis van de kwaliteit 
van de ruimte van een stamgroep kan moeilijk worden over-
schat. Daar wordt geleefd gedurende achtereenvolgens twee 
of drie jaren. Daar zijn zo mogelijk min of meer vaste én wis-
selende plaatsen. Bij elkaar zijn het er meer dan er kinderen zijn. 

Een groot deel van de verantwoordelijkheid van de stamgroep-
leider heeft op de schoolwoonkamer betrekking. Dat betekent 
vooral delegeren. Zijn of haar zorg moet die van de groep én 
van ieder kind afzonderlijk worden. Het goede voorbeeld speelt 
een belangrijke  rol. Volwassenen zijn gevoelig voor de ruimte 
waarin ze verkeren, bij kinderen is dat niet anders, al zijn ze zich 
dat niet altijd bewust. 
Ik maakte ooit een video-opname waar ik kinderen liet vertel-
len over hun schoolwoonkamer. Ze bleken alles te weten en te 
vinden, ze gaven aan hoe ze met de ruimte omgingen en hoe ze 
zich daarvoor medeverantwoordelijk voelden 

vragen ter discussie
1. Hoe wordt de dagelijkse zorg voor de schoolwoon - 

kamer vorm gegeven? (anders dan: ‘Wie heeft vandaag het  
corvee?’)

2. Vanwege het belang van zorg voor de leefruimte verdient het 
aanbeveling om elke dag vijf minuten of zo nodig meer uit 
te trekken voor gezamenlijk opruimen: is dat haalbaar en te 
verdedigen als een onderwijsactiviteit?

3. Is de akoestiek van je schoolwoonkamer optimaal? (Er kan 
onderzoek naar worden gedaan.)

4. Ervaren de kinderen van je stamgroep de ruimte als hun 
ruimte; waaruit blijkt dat? 

5. Wat doe je om te voorkomen dat aandacht voor de groeps-
ruimte verflauwt?

6. Voor parttimers: welke regels met betrekking tot de ruimte 
hanteer je beiden op dezelfde wijze?

7. Lukt het je om in de groepsruimte veel meer zitplaatsen te 
creëren dan er kinderen zijn? 

Suggesties
1. Begin elke teamvergadering beurtelings met een bezoekje 

aan een schoolwoonkamer. Bespreek, nadat enige informa-
tie is gegeven, met elkaar wat opvalt. 

2. Besteed bij huisbezoek ook aandacht aan de kwaliteit van de 
ruimten waar een kind zich thuis bevindt: dat spreekt niet 
zelden boekdelen, zowel in gunstige als ongunstige zin. 

Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging 

en redacteur van Mensenkinderen. 

1.	De	bewerking	van	een	fragment	uit	‘Van	didaktiek	naar	

onderwijspedagogiek’,	bladzijde	73,	Groningen	1982,	vertaling	van	

Peter	Petersen	‘Führungslehre	des	Unterrichts’,	1937.	

Het karakter van een woonkamer ontleent het lokaal 
echter zeer in het bijzonder aan de zingende vogels, 
de tikkende klok, de bloementooi, de wandversiering 
die de kinderen zelf gemaakt hebben. Kinderen 
krijgen innerlijk vooral een sterke band met het lokaal 
door alles wat ze daar van zichzelf, uit eigen bezit, aan 
voor hen waardevolle kleine en grote schatten mogen 
neerzetten, ook al is het maar tijdelijk. (Het kleine 
Jenaplan, bladzijde 38)



Blij, boos, bang en verdrietig

Vanaf de eerste dag  dat de kinderen na de zomervakantie weer naar school komen 
is stamgroep Sering een groep in wording. De groep is niet helemaal nieuw natuur-
lijk: de vierdejaars zitten nu in groep 5; de derdejaars in groep 4 en er zijn tien 
nieuwe kinderen in groep 3. Vanaf het begin varen we dan ook voor een groot deel 
op de verworvenheden uit de voorafgaande jaren. Er wordt op een vanzelfspre-
kende manier hulp geboden, samengewerkt en verantwoordelijkheid genomen, 
zowel in de kring, als in de tafelgroepen. 
We openen het jaar schoolbreed met een Afrika project. We leren samen djembé 
spelen en dansen op Afrikaanse wijze. We verzamelen takjes in het bos. Met klei, 
takken en stro bouwen we Afrikaanse hutten. Alle hutten bij elkaar worden ons 
dorp. 
Deze hutten zijn blijven staan, nu we zijn begonnen met het nieuwe thema ‘wonen’. 
Hoe wonen we zelf? Hoe kun je nog meer wonen? De wolkenkrabbers spreken 
het meest tot de verbeelding. Die bouwen we dan ook. Zoveel mogelijk dozen op 
elkaar. Ook dat lukt het beste samen. 
Bij een taalopdracht gaan we op zoek naar woorden waar we in zouden willen 
wonen. Een huis van woorden, een dak van taal zijn woorden uit een gedicht van 
Tim Gladdines en vormen de aanleiding van deze opdracht. Er worden mooie hui-
zen van woorden gebouwd. Job wil in ‘kattenkwaad’ wonen, Jelle in ‘friet, frikadel 
en geld’, Sanne alleen maar in kamers ‘lief en een dak van panda en hamster’ en 
Thomas, die een dag later met de opdracht begint omdat zijn hondje is doodge-
gaan, bouwt zijn huis van heel veel keer Tommy, de naam van zijn hond. Zo ver-
werkt hij zijn verdriet en leren wij elkaar beter kennen. Er wordt in veel opzichten 
dus letterlijk gebouwd aan onze groep in wording. 
De spontane activiteiten doen er nog een schepje bovenop.  In de loop van deze 
weken zien we een aflevering van Huisje Boompje Beestje. De aflevering ‘Ik voel’ 
gaat over de gevoelens blij, boos, bang en verdrietig. Dit maakt direct een hoop los 
bij de kinderen. We maken vier groepen. Iedere groep krijgt een groot vel papier 
met daarop een gezicht met een uitdrukking van één van de vier gevoelens. Het 
groepje ‘blij’ praat over waar ze blij van worden, het groepje ‘boos’ over waar ze 
boos van worden enz. Onder leiding van een vijfde jaars doen ze dat allemaal graag 
in kleine groepjes. De reacties worden opgeschreven om ze later met de hele groep 
te kunnen delen. De vellen komen vol. Blij worden we van 1000 jaar oud worden, 
van een snoepje, als iemand een grap vertelt, van naar het bos gaan of op vakan-
tie… Boos worden we als we naar onze kamer moeten, de schuld krijgen van iets 
wat we niet gedaan hebben, als iemand lacht om je bril of als je iets niet mag… 
Bang worden we in het donker, van enge films en dromen, van een monster of een 
leeuw… En verdrietig zijn we als je hond dood gaat, maar ook als je niet mee mag 
doen of als je gevallen bent en je je pijn hebt gedaan. En op het moment dat we 
deze gevoelens benoemen, met elkaar delen en  herkennen, voelen we ons een 
echte groep: stamgroep Sering.  
Tijdens de viering leest Nils naar aanleiding van deze kring het gedicht ‘Bang’ van 
Theo Olthuis voor met als laatste regels: ‘Ben jij wel eens bang? Ik wel, zo vaak. Niks 
bijzonders.’
En daar word ik dan weer blij van. 

Laurien Zwarts is stamgroepleider op jenaplanschool Donatushof te Bemmel

St amgroep  Ser ing

Bang	

Ben	jij	wel	eens	bang?

Ik	wel,	o	ja.

's	Nachts	als	ik	moet	plassen,

in	mijn	eentje	op	de	gang.

Of	als	mijn	vader	schreeuwt.

Of	opeens	een	knal.

Of	als	ik	een	duw	krijg

en	val.

Of	in	de	nacht

een	gek	gezicht.

Of	als	het	onweert,

ineens	dat	licht!

Of	als	mijn	moeder	stiekem	huilt

en	ik	zie	het	toch.

Of	als	ik	van	de	weg

mijn	bal	pak

en	een	auto	me	dan	bijna	...

Ben	jij	wel	eens	bang?

Ik	wel,	zo	vaak.

Niks	bijzonders

(Theo	Olthuis)


