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Op het schoolplein, moeder tot moeder: ‘De groepsleider 

van Wesley vertelde dat hij het prima deed, maar mijn man 

en ik vonden dat onze zoon niet echt lekker in zijn velletje 

zat. En dan wil je toch duidelijkheid. Snap je wat ik bedoel? 

Dus toen hebben we een gesprek aangevraagd met de 

intern begeleider. Maar denk nu niet dat zo iemand onze 

Wesley even laat onderzoeken. Mijn man en ik hebben 

hemel en aarde moeten bewegen om haar zover te krijgen. 

En wat kwam er na vier keer toetsen, testen en observeren 

uit? Niets, helemaal niets! Belachelijk! Ik zei meteen: ‘Daar 

geloof ik niets van.’ Als moeder voel je zoiets toch gewoon. 

Toen hebben ze hem weer onderzocht en bleek dat ie mis

schien een heel klein beetje ADHD had. Nou daar moet je 

bij mee niet mee aan komen, met ADHD. Welk kind heeft 

tegenwoordig geen ADHD? Ik begrijp die lui niet. Zo klant

onvriendelijk. Dus toen hebben we de intern begeleider op 

het matje geroepen. We hebben haar duidelijk gemaakt 

dat we ons niet lieten afschepen. Nee, dat was geen fijn 

gesprek. Het liep hoog op en mijn man moest flink met 

de vuist op tafel slaan. Uiteindelijk heeft ze Wesley nog 

even apart genomen voor een aanvullend onderzoek. Toen 

zag ze eindelijk ook dat hij niet goed in zijn velletje zat en 

stelde ze de diagnose DMD, dismultidisorder. Mijn man en 

ik wisten direct dat ze gelijk had. Wij hadden het toch goed 

gezien dat er iets mis was met onze Wes. DMD hoor je toch 

niet zo vaak. Bij Wesley in de groep hebben ze allemaal 

dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDDNOS of dat Aspergessyn

droom. De intern begeleider vertelde ons dat er heel weinig 

over dismultidisorder bekend is, behalve dan deze kinderen 

moeite met van alles en nog wat kunnen hebben. Nou, dat 

herkenden we meteen. Het is een hele opluchting dat we 

nu weten wat er met hem mis is. Als er niks is, ga je toch 

denken dat je niet goed op je kind let en valt hij toch wat 

buiten de boot. Maar goed, ik babbel maar door, hoe is 

het met jouw kind? Wat heeft hij eigenlijk? Niks? Meen je 

dat nou? Echt helemaal niks? Nou zeg, dat is niet normaal, 

hoor. Weet je dat wel zeker?’

Een grap met een toch wel serieuze ondertoon. Het geeft namelijk 

de behoefte van ouders, maar vaak ook van groepsleiders, weer om 

het gedrag van kinderen te labelen. Alsof het gedrag van een kind 

daarmee verklaard en  acceptabel is. Marcel van Herpen schrijft in dit 

nummer uitvoerig over diagnosticeren en etiketteren.  

Tijdens de laatste redactievergadering hebben we afscheid genomen 

van Ad Boes en heb ik hem bedankt voor zijn inbreng vanaf het eer

ste nummer van Mensenkinderen. Ik heb hem naar hartelust en met 

veel plezier een aantal etiketten opgeplakt: schrijver zoals hij in dit 

nummer weer laat zien, inspirator, criticus –daar kan de inspectie 

over mee praten, netwerker –de artikelen van de prof.dr. hoogle

raren werden altijd door Ad geregeld, zanger –in het voorjaar is hij 

begonnen aan een muziekopleiding, vogelaar – vele vogels vinden 

onderdak in zijn tuin, reiziger en een relativerende humorist. We zul

len hem als het jenaplangeweten van de redactie erg gaan missen. 

Kees Both haalt als oudhoofdredacteur in dit nummer gezamenlijke 

herinneringen op.    

Dan nog even de titel PHPD. Herkent u dit etiket? Ik zal u helpen: 

PHPD geeft u steun en een eigen etiket, als u behoefte heeft aan wat 

aandacht voor uw eigen Pijntje Hier Pijntje Daar, na het dragen van 

rugzakken van anderen. Ik wens u een gezond 2011.

PHPD Felix Meijer

Sommige kinderen zijn enorm geholpen met de diagnose 

ADHD en met medicijnen. Ik wil het probleem niet 

bagatelliseren. De psychiatrie kan voor deze ouders een 

redding zijn. Mijn probleem is dat ook lastig, maar volkomen 

normaal, kindgedrag steeds vaker het label van een 

psychiatrische ziekte krijgt.

Psycholoog Laura Batstra, Trouw, 14 april 2010
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Psychiatrisch model houdt  
onderwijs in wurggreep 

Moeten we het nog hebben over het percentage spijbelaars 
en vroegtijdige schoolverlaters, over het aantal recidieven bij 
jeugddelinquenten, over de invloeden van agressie en porno 
via internet, over de problemen van allochtone jongeren, 
of weten we het wel en is er geen reden meer om te 

onderzoeken en te registreren alléén, maar moeten we iets gaan doen, hét gaan doen… doen wat we weten dat we moeten 
doen: Duurzaam opvoeden en ontwikkelen!  
In het onderwijs spreken we over competenties, talentontwikkeling, aansluiten op de belevingswereld en het kennisniveau van 
de kinderen, maar intussen zijn sturing, controle, accreditatie, uniformering, resultaat- en productgerichtheid de heersende 
parameters. We hebben constructen ontworpen en in stand gehouden, om menselijk gedrag meetbaar af te rekenen. 
Letterlijk. Al vanaf Descartes (1596-1650) (Cogito ergo sum; ik denk, dus ik ben) wordt de geest van het lichaam gescheiden en 
is de aandacht voor constructen als het IQ onontkoombaar. Kinderen worden ontkoppeld van zichzelf en de omgeving. En de 
verantwoording wordt gezocht in het fenomeen dat het versterkt en in stand houdt: de diagnose.

‘Diagnose’ komt uit het Grieks (diagignooskoo) en betekent ‘het 

nauwkeurig leren kennen’. Meer specifiek wordt het woord diagnose 

op het medische vlak gebruikt: door een diagnose wordt een ziekte 

geïdentificeerd vanuit optredende symptomen (kenmerk of klacht, 

behorend bij een bepaalde ziekte). De term diagnose is derhalve 

tegenwoordig doorgaans synoniem met de naam van de ziekte of 

aandoening waaraan iemand verondersteld wordt te lijden.

Onderwijs afgeleid van psychiatrie
Zowel de voorstanders van vernieuwingsonderwijs, als die van de 

klassieke school zijn het eens dat het rendement van het Nederlandse 

onderwijssysteem niet hoog genoeg is. Dat komt niet door de inzet 

van groepsleiders, maar door de onmogelijkheid van het systeem. Het 

systeem heeft zich nauwelijks aangepast aan de zich veranderende 

omstandigheden en heeft sterke overeenkomsten met het psychiatri

sche stelsel. Tot en met de financiering draait het systeem zichzelf vast 

in ongenoegen, frustratie en destructie. Het probleem van de inef

ficiëntie van scholen (veel kinderen ontwikkelen zich niet optimaal), 

tekent zich af in het model van diagnosticeren. 

Met betrekking tot de psychiatrie geeft klinisch psycholoog en psy

choanalyticus Paul Verhaeghe (2009) een heldere analyse: ‘Revoluties 

keren heel vaak terug naar wat ze oorspronkelijk bestreden. (…) De 

bevrijdingstheologie heeft een ultraconservatieve Johannes Paulus II 

en Ratzinger opgeleverd, de antipsychiatrie een stigmatiserende wijze 

van diagnosticeren (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-

orders) in combinatie met een nooit geziene toename in het slikken 

van pillen. Op het vlak van pedagogiek is het nog even wachten en 

we kunnen de nieuwe preutsheid en bijbehorende opvoeding tege-

moet zien.(…) Alle menselijke problemen worden verondersteld een 

neurologisch-genetische basis te hebben, en nogal wat psychologen 

en psychiaters belijden dit credo openlijk. (…) Wat in eerste instan-

tie een sociaal fenomeen is (hangjongeren, spijbelen), verschuift 

van een sociaal probleem (sociale woningwijken, voorsteden) naar 

een opvoedingsprobleem (eenoudergezinnen, werkeloos, schulden, 

drugsverslaafd, kortom: slechte ouders) en vervolgens vrij snel naar 

een individueel probleem: gedragsstoornissen van het kind.’

De psychiatrie wordt geregeerd door de DSMIVTR (2001) (Diagnos

tic and Statistical Manual of Mental Disorders). Die wordt opgesteld 

door de Amerikaanse Psychiatrische Associatie (APA). Dat is in eerste 

instantie een belangenvereniging waarbinnen verschillende stromin

gen vechten om de overhand. Verhaeghe: ‘Het is sterk onderhevig 

aan het tijdsklimaat en machtsaspecten.’

Medio 2012 wordt de DSMV verwacht. Daarin wordt niet meer 

gedacht in afgebakende categorieën, maar gaat men uit van een 

dimensioneel model. Maar wat wordt in de tussentijd nog aangericht 

en hoe lang gaat het duren voor de inzichten met betrekking tot kwa

liteitsvernietiging tot gedragsveranderingen hebben geleid?

Hoe normaal is een stoornis?
Stoornissen zijn een ‘normaal’ onderwerp van gesprek geworden, 

maar hoe onomstreden zijn die fenomenen? Laten we de popu

lairste eens beschouwen. Verhaeghe: ‘Het is allesbehalve zeker dat 

ADHD inderdaad bestaat als entiteit op zich. Tot nader order is het 

niets meer dan een beschrijving van een aantal gedragingen die vaak 

gemeenschappelijk optreden en daarom gegroepeerd werden tot een 

verondersteld syndroom. Een eigenlijke wetenschappelijke bewijs-

voering daarvoor is er niet. (…) Het feit dat de helft van de ADHD-

kinderen ook nog een tweede diagnose krijgt, maakt het bestaan van 

    De diagnose 
houdt KINDEREN 
     op acHterstanD

Marcel van HerPen

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N
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ADHD als syndroom twijfelachtig. De groep suggereert uniformiteit, 

terwijl hij een zeer heterogene groep verbergt. (…) Er zijn geen over-

tuigende bewijzen dat ADHD hetzij omgevingsbepaald, hetzij gene-

tisch bepaald is.’

De tijden veranderen; het onderwijs nauwelijks
Het onderwijssysteem kent een lange traditie die gestoeld is op opvat

tingen die achterhaald zijn. Stromingen als het behaviorisme gaan/

gingen er van uit dat het observeerbare, respectievelijk registreerbare 

gedrag als enig geldige onderzoeksobject voor psychologische theorie

vorming kan/kon worden beschouwd. Het stelt zich daarbij uitdrukke

lijk tegen allerlei richtingen die gedachten en emoties tot object van 

onderzoek nemen (via introspectie) zoals ook de psychoanalyse. De 

manier waarop we aankijken tegen leren en ontwikkeling is drastisch 

herzien. Het constructivisme (ook wel: sociaalconstructivisme) is een 

psychologische kennistheorie die stelt dat veel (misschien alle) verschijn

selen in de werkelijkheid ‘sociale constructies’ zijn. Daarmee wordt 

bedoeld, dat een bepaald verschijnsel slechts ervaren wordt als iets dat 

werkelijk bestaat en van andere zaken onderscheidbaar is, omdat daar

over in de samenleving een (vaak impliciete) afspraak is gemaakt. Toch 

is het onderwijs in haar verschijningsvorm nog nauwelijks aangepast. 

Sir Ken Robinson (2009) beschrijft drie opvallende kenmerken van ons 

onderwijssysteem: 

1. De preoccupatie met bepaalde soorten academische vaardigheden. 

(…) Hoe belangrijk die vaardigheden ook zijn, de menselijke intel-

ligentie omvat veel meer dan dat.

2. De hiërarchie van de vakken. Boven aan de hiërarchie staan wis-

kunde, exacte wetenschap en taalvaardigheid. Halverwege staan 

geesteswetenschappen en onderaan staat kunst.

3. In toenemende mate vertrouwt men op bepaalde soorten toetsing. 

Overal staan kinderen onder enorme druk om op een steeds hoger 

niveau te presteren op een smal bereik van gestandaardiseerde 

toetsen.

De psychiatrie van het onderwijs
Het onderwijs heeft sterke verwantschappen met het psychiatrische 

model. De GGZ classificeert onze kinderen op basis van gedragsken

merken en heeft de DSMIV ook als onderliggend referent. Pedagoog 

en onderwijskundige Kees van der Wolf en pedagoog, onderwijskun

dige en GZpsycholoog Tanja van Beukering beschouwen de 

gedragsproblemen in de scholen: ‘In de Nederlandse situatie 

is het zo dat als, via onderzoek, vastgesteld is dat een kind 

bepaalde problemen heeft, er extra geld voor hulp beschik-

baar komt (Rugzakbeleid in het onderwijs). Een classificatie 

door een deskundige dient als een ‘paspoort’ voor een spe-

ciale voorziening of extra geld. De subsidietoekenning voor 

extra zorg wordt ermee verantwoord. Hierdoor is het aan-

trekkelijk om kinderen met gedragsproblemen op te sporen 

en te laten testen. Maar het stimuleert ook het zoeken naar 

stoornissen ‘search for pathology’ (Ysseldyke, 2001). Dit kan 

leiden tot ‘overrapportage’. Omdat scholen – heel begrijpe-

lijk – zoveel mogelijk leerlingen willen laten profiteren van 

extra voorzieningen en geld. Maar het is maar de vraag of 

zo’n ‘klopjacht’ nodig is om het onderwijs voor deze leerlin-

gen te optimaliseren.’

Naast een aantal voordelen van classificeren in het onderwijs, zoals 

een helder begrippenkader ter bevordering van de communicatie tus

sen deskundigen, klinisch relevante informatie, de bevordering van 

acceptatie van kinderen met problemen en het feit dat een kind meer 

grip kan krijgen op zijn mogelijkheden en beperkingen, beschrijven 

Van der Wolf en van Beukering een serieus aantal nadelen van clas

sificeren in het onderwijs:

Nadelen van classificeren in het onderwijs

1. Classificatiesystemen als de DSMIV zijn ontwikkeld vanuit een 

medisch perspectief. Ze zijn dan ook niet zomaar toe te passen in 

het onderwijs; dat is ook niet de bedoeling van deze systemen.

2. De kwaliteit van de classificatie is sterk afhankelijk van de deskun

digheid van de beoordelaar (diagnosticus).

3. Sommige, in de praktijk veel gehanteerde, labels blijken onvol

doende wetenschappelijk onderbouwd.

4. Aangezien een classificatiesysteem als de DSMIV vooral kind

kenmerken betreft, doet het geen recht aan een transactioneel 

kader, waarin het juist gaat om de afstemming en wisselwerking 

tussen de onderwijs c.q. opvoedingsbehoeften van het kind en 

het onderwijsaanbod c.q. opvoeding.

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N 
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5. Een classificatiesysteem als de DSMIV is een categoraal systeem, 

het is ‘alles of niets’. Het kind voldoet aan de criteria voor een 

stoornis of niet. (Een kind heeft ADHD of niet, een ‘beetje ADHD’ 

kan niet.)

6. Kinderen ontwikkelen zich, hun problemen variëren door de tijd 

en zijn gebonden aan levensfasen en de mate van afstemming 

vanuit hun omgeving. Hieraan komt een categoriaal systeem als 

de DSMIV niet tegemoet.

7. Een label kan als excuus dienen om niet tot een verandering in 

aanpak of tot extra ondersteuning te komen.

8. Vanuit ethisch oogpunt is bezwaar te maken tegen de eenzijdige 

aandacht voor pathologie, waardoor de positieve factoren van 

het kind over het hoofd worden gezien.

9. Uit de literatuur over de veerkracht van kinderen (‘resilience’) ont

staat er steeds meer kennis over de rol die kinderen zelf kunnen 

vervullen bij het overwinnen van hun eigen problemen en stoor

nissen en die in het gezin.

10. Een classificatie dient als ‘paspoort’ voor een speciale voorziening 

of extra geld. (…) Het is in zekere zin aantrekkelijk voor de school 

om een leerling met een stoornis te hebben. 

11. Ten slotte, en zeker niet het minst belangrijk, strijden mensen met 

een beperking en ouders van kinderen met een beperking om 

gelijke rechten en maatschappelijke mogelijkheden (‘empower

mentbeweging’). Men wil minder afhankelijk zijn van hulpverle

ning en het heft in handen nemen (Van Gennep, 1997)

De punten 2,3,4,5 en 6 zijn vooral een aanklacht tegen de DSMIV 

en dus tegen het huidige classificatiesysteem van de GGZ. Hopelijk 

gaan we veranderingen tegemoet met de DSMV. De andere nadelen 

worden niet door een ander document gekeerd, maar zullen vanuit 

een ander perspectief benaderd moeten worden.

Bijkomende problemen
Twee bijkomende problemen zijn: de druk van de buitenwereld en de 

onzekerheid van de groepsleider. De druk van de buitenwereld wordt 

ingegeven door het  op het uiterlijk gerichte  maatschappelijk debat, 

waaraan iedereen deelneemt. Iedereen heeft onderwijs genoten en 

iedereen heeft er een mening over. En de ongenuanceerde uitersten 

worden in de media uitvergroot. De hele dag staat te lezen dat kin

deren te weinig leren, te veel gamen en ongeduldig en verwend zijn. 

Maar waarschijnlijk is dat een reactie die eerder aan een normale ver

houding tussen de generaties te wijten is. De Romeinse historicus, 

schrijver en redenaar Tacticus schreef 1900 jaar geleden al: ‘En dan de 

jeugd. Geen wonder dat alles hard achteruitgaat met die opvoeding 

van tegenwoordig, en dat onderwijs. Er wordt niet meer ingegrepen 

als kinderen een grote mond hebben. En de leraren? Die weten zelf 

nergens iets van . Lezen, geschiedenis, concrete feitenkennis, nergens 

wordt in het onderwijs genoeg aandacht aan besteed.’ En zo’n 800 

jaar geleden schreef de Italiaanse geestelijke Thomasin van Zerklaere: 

‘Vroeger waren alle kinderen goed geschoold, wat ze nu niet meer 

zijn. In die tijd stond de wereld er beter voor.’ (Van der Wolf, 2009)

Het tweede bijkomende probleem is dat er geen handboek is voor 

groepsleiders dat altijd en overal werkt. Het werk van de leraar wordt 

gekenmerkt door onzekerheid. Er bestaan geen richtlijnen of weten

schappelijke feiten die aangeven wat een leraar in een bepaalde situ

atie precies moet doen.

Hét probleem
Hoewel het nauwelijks nodig is om de problemen nog te benoemen, is 

het goed om de oorzaak te zien van uitval, spijbelen en delinquentie. 

Kinderen die uitvallen en spijbelen zijn ontkoppeld van het systeem; 

kinderen die delinquent gedrag vertonen zijn ontkoppeld van dat wat 

ze schade toebrengen; kinderen die automutileren (zich

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N
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 ‘Het grootste gevaar voor de meesten van ons is niet dat we 

te hoog inzetten en het dan niet halen, maar dat we te laag 

inzetten en het wel halen.’   (Michelangelo)

Het probleem wordt in stand gehouden
We weten dat kinderen zich voor een belangrijk gedeelte gedragen 

‘naar de verwachting’. Als kinderen met hoge verwachtingen wor

den aangesproken, ontwikkelen ze zich significant beter dan wanneer 

ze met lage verwachtingen worden aangesproken. Die ‘selffulfilling 

prophecy’ of dat ‘pygmalion effect’ is bekend. Groepsleiders maken 

zich soms grote zorgen om kinderen, maar na de diagnosestelling (de 

bevestiging in wat kinderen niet kunnen) zakt soms de verwachting. 

En daar gaan kinderen zich vervolgens op aanpassen. Dus gedraagt 

het kind zich naar zijn achterstand of naar zijn stoornis. Een bijko

mend probleem is dat de taal van achterstanden en deficiënties zo 

normaal is geworden dat groepsleiders communiceren in ‘aantallen 

zorgleerlingen’ en ‘rugzakjes’. ‘Ik heb vier kinderen met een rugzakje.’

(dus dan weet je het wel…) En je moet ook meer zorgleerlingen hebben

dan je directe collega, anders moet je, met het huidige taakbeleid, sint 

en kerst ook nog organiseren. Een andere factor die het probleem in 

stand houdt, is de leerlinggebonden financiering. Om geld te krijgen, 

moet je door de molen van de diagnose. Maar er zijn intern begelei

ders en zorgcoördinatoren die grote moeite hebben om ‘de zaak aan 

te dikken’ terwijl dat de enige mogelijkheid is om voor een vergoe

ding van extra inspanningen in aanmerking te komen.

In de psychiatrie houdt de farmaceutische industrie het diagnostisch 

systeem in een wurggreep, maar wie doet dat bij het onderwijs? De 

politici, die vrijheid van onderwijs hoog in het vaandel hebben, in ruil 

voor een (evidence based) afrekening? (Je mag het anders doen, maar 

het moet overal hetzelfde opleveren.) Toetsfabrieken als het CITO? 

Belangenverenigingen van experts die kinderen buiten de context van 

de klas bekijken? De inspectie die controle uitvoert, zonder het ver

haal van kinderen echt te hoeven kennen? Ouders die de labels van 

hun kinderen nodig hebben om te verantwoorden dat ze zich niet 

naar het ‘modebeeld’ gedragen? Of de groepsleiders zelf, die hun 

handelen niet (meer) kunnen of durven te verantwoorden zonder de 

dossiers vol invulformulieren en afvinklijstjes?

 ‘De verspilling van talent wordt gemakkelijk geaccepteerd, 

omdat het Nederlandse onderwijs de indeling van 

verschillende niveaugroepen van oudsher heeft misbruikt 

voor sociale stratificatie: het onderscheiden van 

sociaaleconomische standen.’                    (Ben van der Hilst)

zelf verminken) zijn ontkoppeld van zichzelf. Statistieken geven vaak 

een zorgwekkend beeld van dit beschaafde land, waarin veel kinde

ren opgroeien. Maar statistieken dragen niet bij aan de oplossing. 

(Van Herpen, 2008)

Hét probleem van ons onderwijssysteem zijn ontkoppelingen. De ont

koppelingen tussen relatie en prestatie, tussen inspanning en resul

taat, tussen proces en product, tussen theorie en praktijk, tussen 

opvoeding en onderwijs (Stevens, 2002).

De ontkoppelingen worden versterkt door het diagnosemodel. Dat 

heeft kinderen gereduceerd tot een set gedragskenmerken, maar kin

deren zijn geen set gedragskenmerken. Kinderen zijn psychosociale 

wezens die zich gedragen afhankelijk van de context. Door het diag

nosemodel is de context uit beeld verdwenen. Maar leren en ontwik

kelen is altijd situatie en contextgebonden. Decontextualiseren leidt 

uiteindelijk tot depersonaliseren. Het eigen verhaal van het individuele 

kind doet er dan niet meer toe. En als ze dat ervaren is de ontkoppe

ling definitief.

Daarbij hebben we de norm aan de expert overgelaten. Experts testen 

kinderen en schrijven handelingsplannen. Maar iedereen die met kin

deren werkt weet dat elke groep en elke omstandigheid een volstrekt 

eigen dynamiek kent. ‘Bij de ene doen ze het wel, bij de andere niet.’ 

Tips en adviezen kunnen zeer behulpzaam zijn en experts zijn in die 

zin vaak van waarde, maar de groepsleider staat er in de uitvoering 

zelf voor. Hij handelt naar vermogen en niet naar zijn reflectievermo

gen (en de kennis van de expert). Hij moet het doen met wat hij kan 

en dat is gebonden aan hemzelf en de relatie met zijn leerlingen.

kinderen zijn geen set gedragskenmerken

Vijf kleuters met een ADHD-verklaring

Ik kwam in een kleuterklas waar vijf kinderen zaten met een rugzakje. De kinderen 

hadden ADHD-achtige diagnoses. Na een uur vroeg ik de juf waarom ze steeds 

zong. ‘Waarom vraag je dat?’ zei ze. Ik zei: ‘Nou je zingt als je in de kring gaat, in 

de kring zing je, als je uit de kring gaat, bij de overgang van de activiteiten.’ ‘Maar 

waarom vraag je dat?’ zei ze. ‘Omdat je volgens mij niet goed en niet graag zingt… 

en er zijn nog vijf kinderen meer die dat in de gaten hebben.’ Ze vertelde me, met 

tranen in haar ogen, dat ze dat moest van de ambulant begeleider. En ze vertelde 

wat allemaal nog meer moest en dat dat vroeger niet hoefde. Toen we afspraken 

dat ze even niet zou doen wat moest, maar wat ze dacht dat nodig was en prettig 

voelde, zag ik nauwelijks verschil (ja, ze zong niet meer). En na twee dagen zei ze 

dat er geen ADHD-ers meer in haar klas zaten. Dat was misschien niet helemaal 

waar, maar het feit dat ze voor haar gevoel steeds éérst ‘normaal’ contact maakte 

haalde veel spanning weg en liet haar vanuit haar eigen persoonlijkheid reageren.
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Het perspectief
In ‘Behoud van Talent’ (Stevens e.a. 2009) schrijft Herman Wijffels: 

‘Als we in de mondiale context overeind willen blijven, hebben we 

elke flinter talent nodig die in dit volk aanwezig is.’ Vanuit deze 

gedachte kunnen we over een collectief onderpresteren spreken. 

Door de volledige focus op wat kinderen niet kunnen (achterstanden 

meten en inhalen), krijgt veel talent geen kans. Kinderen willen graag 

laten zien wat ze kunnen, maar niet wat ze niet kunnen. Ze willen niet 

steeds ten overstaan van de hele groep gemeten worden, zeker niet 

als het onder het gemiddelde is. We hebben een omkering nodig van 

achterstand naar uitdaging, van ‘wat het kind niet kan’ naar ‘wat het 

wel kan’. 

Groepsleiders zullen daarvoor eerst contact moeten maken met de 

kinderen; met élk kind. Zij moeten verbindingen aangaan, waar

door er wederzijds begrip komt. Van daaruit kunnen het kind en de 

groepsleider zich aan elkaar versterken. Kinderen zien groepsleiders 

niet als vak, maar willen weten met wie ze te maken hebben. En de 

groepsleider is met alles wat hij is, het belangrijkste instrument, om 

het kind van dienst te zijn.

Het gaat niet om wat een kind niet kan, maar wat wel.

achteraf 
Hoe ver moet de bibliotheek met publicaties over ontwikkelingspsy

chologie, hersenonderzoek, hechting, attributie en motivatie nog 

worden aangevuld, voordat we ons onttrekken aan de door de media 

in stand gehouden polemiek? Hoe lang duurt het nog voor we ons 

afvragen hoe iemand goed is, in plaats van hoe goed iemand is? 

Hoe lang duurt het nog voor we denken in risicosituaties in plaats 

van risicokinderen? We weten dat kinderen overal en altijd (kunnen) 

leren. Dat er soms grote ontwikkelingssprongen worden gemaakt in 

vakantietijd. Het wordt tijd dat we stoppen om ze in hokken te zet

ten, waar met gestandaardiseerde normeringen hun passies doven en 

door ‘overdiagnosticering’ talenten verdampen.

Achteraf vonden we het grappig dat Leonardo Da Vinci, Albert Ein

stein, Walt Disney, Pablo Picasso, Hans Christian Andersen, Roald 

Dahl, Steven Spielberg, Bill Gates, Whoopi Goldberg, Tom Cruise en 

Jan des Bouvrie dyslectisch bleken te zijn. Achteraf is het een suc

ces dat ADHDers talenten bleken te hebben waar creatieve organi

saties wel bij varen. Achteraf! Maar achteraf zijn we geen kinderen 

meer. Kinderen willen nu laten zien wat ze kunnen. Ze willen nu hun 

talenten ontwikkelen. En groepsleiders zullen nu in hun handelen de 

gewenste veranderingen mee moeten stimuleren. Zij zijn actor en 

geen factor. En nu kan dat niet gestandaardiseerd en niet met een 

heilig diagnosemodel.

Wie denkt dat hij iets kan, kan het.

En wie denkt dat hij iets niet kan, kan het niet.

Dit is een onverbiddelijke, onbetwistbare wet.      Pablo Picasso

een ander perspectief
Het nieuwe perspectief vraagt om andere taal en andere definities. 

Het Ervaringsg ericht Onderwijs heeft bijvoorbeeld altijd een ‘ander’ 

perspectief ingenomen met betrekking tot ‘zorgleerlingen’. Het con

cept E.G.O. stelt dat als het welbevinden en de betrokkenheid van 

een kind hoog zijn, maar zijn prestaties laag, dan is het proces in 

orde, maar zijn de begaafdheden (gedeeltelijk) laag. Dat vraagt aan

dacht, maar is geen zorg. Andersom maakt men binnen het E.G.O. 

zich wel zorgen om kinderen die goede prestaties leveren, maar een 

laag welbevinden en een lage betrokkenheid hebben. Binnen het 

E.G.O. worden van minder begaafde kinderen geen hoogbegaafde 

kinderen gemaakt. Maar het feit dat het proces optimaal begeleid 

wordt, maakt dat het product daarmee ook in orde is. En dat is niet 

(enkel) met gestandaardiseerde prestatieindicatoren in beeld te bren

gen. Daarvoor is een open perspectief op ontwikkeling noodzakelijk.

Met een open perspectief op ontwikkeling zullen decontextualisatie 

en depersonalisatie minder snel kansen krijgen. Daarmee zullen ont

koppelingen verbonden worden en het diagnoseapparaat meer en 

meer naar de achtergrond verdwijnen.

Maar op plaatsen waar vanuit de oude paradigma’s gewerkt blijft 

worden en kinderen in voorgestructureerde en gestandaardiseerde 

kennisfabrieken verblijven kan de (erkenning van de) diagnose nog 

altijd een zegen zijn.
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Maartje
Maartje was een stil en in zichzelf gekeerd meisje. In tegenstelling tot 

de andere kinderen die samen met haar voor het eerst naar school 

gingen, uitte Maartje geen enkele emotie. Ze zweeg en keek. Op vra

gen gaf ze geen antwoord. Het enige wat ze beantwoordde was mijn 

toegereikte hand als we naar buiten gingen. Die pakte ze beet en 

zwijgend liep ze naast me over het speelterrein. Ze was niet te verlei

den tot spelen, praten of enige vorm van nonverbale communicatie. 

In een klein groepje aan een tafel zat ze stil met een puzzelstukje in 

haar hand, zonder te puzzelen. Of ze tuurde naar haar lege teken

blad. Toch wist ze wat er om haar heen gebeurde. Sommige dingen 

deed ze onopvallend mee. Ze at tegelijk met de andere kinderen haar 

tussendoortje op, liep mee naar buiten en wachtte binnen keurig tot 

ze werd opgehaald. In de grote kring keek ze naar beneden.

Wat nu?
Zoiets valt meteen op tussen een groep levendige kleuters. Je gaat 

twijfelen en allerlei vragen spelen door je hoofd. Is er sprake van cog

nitieve beperkingen? Is ze onzeker of verlegen? Heeft ze een spraak

taalstoornis? Wat kan ik doen om haar tot actie te bewegen? Zit ik 

er teveel bovenop of moet ik strenger zijn? Welk doel moet ik me 

stellen? Allemaal vragen die terug te brengen zijn tot de veelgestelde 

vraag: wanneer moet ik een kleuter signaleren of inbrengen in de 

zorgbespreking, een handelingsplan maken of met ouders overleggen 

over extra hulpverlening? 

Kerndoelen en ontwikkelingspsychologie
Om de vraag goed te kunnen beantwoorden en kleuters beter te 

kunnen begeleiden hebben we niet alleen kennis nodig over wat zij 

moeten leren, maar moeten we ook weten hoe zij leren en welke 

belangrijke rol de groepsleider heeft. Wat kleuters moeten leren 

wordt ons aangereikt door middel van de kerndoelen. Om te weten 

hoe zij leren hebben we de ontwikkelingspsychologie nodig. Kleuters 

leren op een andere manier en in andere situaties dan oudere kin

deren. Vanuit de ontwikkelingspsychologie is bekend dat spelen een 

belangrijk kenmerk is van de wijze waarop kleuters leren en wat dat 

betekent voor hun ontwikkeling. Binnen dat spelen is er behoefte aan 

rolmodellen, inspiratie, bewegen, herhalen, samenwerken en samen

spelen, manipuleren met materiaal, het verkennen van de omgeving, 

het nemen van initiatieven, interactie met leeftijdgenoten en volwas

senen. Spelen brengt ontwikkelingsprocessen op gang en draagt bij 

aan de cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling. 

Op die wijze wordt ook taakbesef ontwikkeld, vaardigheden aan

geleerd, concentratie en wilskracht geoefend en groeit het zelfver

trouwen. Het kind leert tegelijk zijn mogelijkheden en beperkingen 

kennen, leert relaties aangaan en zet de stappen van spontaan naar 

gericht leren. 

De ontwikkelingspsychologie leert ons ook dat variaties in ontwikke

lingsprocessen normaal zijn. Ze laat zien dat ontwikkelingsverschillen 

tussen kleuters groot zijn. De verschillen in het ontwikkelingstempo 

houden in dat niet alle kinderen van de groep op hetzelfde moment 

dezelfde vaardigheden beheersen. Ze houden ook in dat kinderen 

niet allemaal op dezelfde wijze het ontwikkelingsproces doorlopen. 

Ontwikkeling verloopt niet altijd in een mooie stijgende lijn. Pieken en 

dalen horen erbij. De kunst is te leren zien welke verschillen normale 

variaties zijn en wat onvermogen is dat leidt tot belemmeringen in de 

ontwikkeling.

Bij onze afweging moeten wij er dus van uitgaan dat het normaal is 

dat er grote verschillen zijn tussen kleuters in ontwikkelingstempo en 

de wijze waarop zij zich ontwikkelen. Zo leert het ene kind een vaar

digheid door gissen en missen en onverstoorbaar doorgaan tot het 

lukt.  De ander kijkt, luistert, stelt een vraag en voert de vaardigheid 

pas uit als het zeker weet dat het goed gaat en weer een ander leert 

het door middel van samenspel.  

Het kind leren kennen
Om vervolgens te weten hoe je om moet gaan met individuele kinde

ren in een onderwijssituatie is het belangrijk om de kinderen goed te 

leren kennen. Wanneer een kind pas op school is, kunnen we gedrag 

in kaart brengen door af te gaan op wat we waarnemen en dat op 

een genormeerde lijst invullen. Maar kennen we het kind daarmee? 

ZoRg voor kleuters     HanneKe GalaMa-KOOlen

Zorg voor kleuters moet passen bij hun 
karakteristieke manier van leren, gericht zijn  
op het ondersteunen van ontwikkelings-
processen en ingebed in de activiteiten van 
kleuters.  
Door preventief te werk te gaan voorkomen  
we dat er op den duur belemmeringen  
ontstaan, waardoor een kind niet goed  
kan functioneren. 
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Om een kind echt te leren kennen hebben we meer tijd nodig. Omdat 

jongste kleuters veel leren door imiteren en samenspelen zie je niet 

meteen wat van hen zelf is en wat niet. Langzamerhand kristalliseert 

het eigene van een kind zich uit. Het vraagt van de groepsleider goed 

observeren van gedrag in verschillende situaties, goed kijken, luiste

ren en communiceren met de kinderen, aantekeningen bijhouden, 

maar vooral niet te snel oordelen of een conclusie verbinden aan wat 

je waarneemt. Ouders kunnen daarbij helpen. Bij de komst op school 

kunnen zij al veel vertellen over de voorgeschiedenis van hun kind en 

de gezinssituatie. 

De praktijk
Na de eerste twee weken vertelde ik aan Maartjes moeder wat ik 

zag en vroeg haar of dat voor haar herkenbaar was. Haar moeder zei 

dat Maartje thuis vertelde dat het leuk was op school en ze kende al 

namen van kinderen. Ik was verbaasd. ‘Maartje heeft tijd en ruimte 

nodig om op haar eigen manier de nieuwe situatie te leren kennen’, 

verzekerde haar moeder mij. ‘Ze doet dat in stilte. Maartje kan erg 

moeilijk haar emoties uiten, zeker in een nieuwe situ

atie. Ze komt zelf, echt juf!’  

reflectie
Na weer eens stil te staan bij de wijze lessen uit de ont

wikkelingspsychologie en na het  gesprek met Maartjes 

moeder bleef er van al die vragen die door mijn hoofd 

speelden één vraag over: ‘Hoe geef ik Maartje ruimte 

en hoe integreer ik dat in een activiteit die past bij 

haar manier van doen?’ Ik moest leren vertrouwen op 

Maartjes eigen manier.

De praktijk
Kort na het gesprek met moeder zei ik tegen Maartje: 

‘Loop er maar naar toe, waar je graag wilt spelen.’ Ik 

had het gevoel dat ik haar in de steek liet, maar Maartje 

voelde zich gesteund en even later verdween ze in een 

afgeschermd hoekje bij de kinderen met de namen die 

ze thuis had opgenoemd. Maartje wilde wel spelen met 

andere kinderen, maar alleen in de afgeschermde hoe

ken. Ze praatte met de kinderen en achter het gordijn 

leerde Maartje veel en sloot er vriendschap. In de maand 

die daarop volgde speelde zij voornamelijk op plaatsen, 

die afgesloten konden worden. Ik stoorde haar niet, 

maar zorgde er voor dat er op die plaatsen veelzijdige 

materialen waren die de kinderen in hun spel konden 

gebruiken. Pas wanneer het opruimtijd was, zag ik wat er 

was gespeeld. Elke keer waren daar dan de verhalen van 

Maartje. Geen mondelinge, maar getekende, geknipte 

en geknutselde. Brieven voor moeder, pakjes voor de 

poes, slingers voor opa en tekeningen over Maartje zelf. 

Na een maand begon zij enthousiast te vertellen over 

haar spel en wie haar had geholpen om deze mooie 

dingen te maken. Daarna volgde de periode dat ze, tij

dens de speelwerktijd, de hoeken uit kwam om in de klas 

aanvullend materiaal te halen dat zij nodig had voor haar 

werk. Langzaam kwam ze te voorschijn en durfde zij zich 

in groter gezelschap te bewegen en te uiten. 

Bouwen aan relaties
In de tijd dat we een kind beter leren kennen en het kind de tijd en 

rust geven om te wennen, kunnen we al veel doen om kwetsbare 

kinderen zoals Maartje te ondersteunen.  

We kunnen ons bijvoorbeeld richten op het opbouwen van positieve 

relaties. Kinderen krijgen een relatie met het onderwijs, de groepslei

ders, groepsgenoten en de omgeving van de school. Die relatie doet 

iets met kinderen. Het kan hen versterken, ondersteunen, inspireren, 

nieuwsgierig maken, maar ook teleurstellen, faalangstig maken of het 

negatieve in hen oproepen. Kleuters maken voor het eerst kennis met 

de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs en doen ervaring op. 

Welke positieve ervaringen geven we mee? Leert het dat het leven 

in een onderwijsgroep een boeiend gebeuren is? Of leert het dat je 

onderwijs maar moet zien te overleven. 

Onze  grootste zorg is om alle kleuters hier goed doorheen te lood

sen en hen te laten ervaren dat het leven in een onderwijsgroep de 

moeite waard is. Dat het een plek is waar je er als kind toe doet, met 

al je mogelijkheden en beperkingen. Waar je relaties met leeftijdge
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noten kan aangaan. Waar zorgzame mensen zijn, die je 

ondersteunen om de juiste ontwikkelingsstappen te zet

ten. In de kleutergroep wordt de basis gelegd waarop de 

kinderen verder moeten bouwen. Maar we kunnen nog 

meer doen, zoals het ondersteunen van zelfvertrouwen. 

Ondersteunen van zelfvertrouwen
Op school komen jonge kinderen vanaf de eerste dag 

allerlei dingen tegen die een beroep doen op hun zelfver

trouwen wat juist iets is waar zij nog in moeten groeien. 

Gelukkig is het ontwikkelen van zelfvertrouwen voor veel 

kinderen een vanzelfsprekende zaak. Hun eigen sponta

niteit, drang tot actie, succeservaringen en aanmoediging 

van volwassenen dragen ertoe bij dat die ontwikke

ling goed verloopt. In elke groep zitten ook kleuters die 

onzeker en angstig zijn. Ze willen heel graag meedoen, 

maar ze durven vaak allerlei dingen (nog) niet die andere 

kinderen makkelijk doen. Misschien zijn ze van nature 

in zichzelf gekeerd en willen ze eerst alles rustig in zich 

opnemen voor ze tot actie overgaan, hebben ze moeite 

met het nemen van initiatieven en weten ze echt niet hoe 

ze het werk moeten aanpakken. Misschien hebben zij 

teveel teleurstellingen meegemaakt, missen ze de waar

dering of stimulans van volwassenen of worden ze te 

beschermd opgevoed.

Het gedrag van deze kinderen kan heel verschillend zijn. 

Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Dat wil ik niet!’ of: ‘Morgen doe 

ik het wel.’ en ‘Ik mag nog niet knippen.’ Ze  willen niet 

uitgekozen worden voor een spelletje, onttrekken zich 

onopvallend aan activiteiten op momenten dat er een eis 

wordt gesteld of inspanning wordt gevraagd. Ze kunnen 

opgaan in de massa en zich in de grote groep zwijgend 

opstellen of opstandig worden. Deze kinderen zijn niet lui 

of onwillig, ze durven geen vragen te stellen en voelen 

zich onzeker over wat ze kunnen. Het staat hun functio

neren in de weg. Soms kunnen ze het echt niet, omdat 

ze cognitief beperkt zijn en is dat nog niet aan het licht 

gekomen. 

Door onzekere kinderen te dwingen zich aan te passen, 

worden ze nog meer onzeker. Zij  hebben juist steun en begrip nodig 

om de motivatie om te leren niet te verliezen. Stap voor stap vaardig

heden aanleren met behulp van activiteiten die betekenisvol zijn en 

waarin interactie en relatie centraal staan. Beginnen met wat ze wel 

kunnen, zodat zij succeservaringen op kunnen doen. Allemaal met de 

bedoeling om te voorkomen dat onzekere kinderen in de toekomst 

faalangstige kinderen worden. 

Meekijken
Het zal altijd zo blijven dat in sommige situaties specialistische hulp 

nodig is. Bijvoorbeeld van de logopediste, een medewerker van een 

begeleidingsdienst die eens met de groepsleider meekijkt en advies 

kan geven, een kinderfysiotherapeut, opvoedingsondersteuning in 

het gezin of een collega die een extra hand biedt in de groep bij het 

verwerven van de Nederlandse taal. 

Meestal ontvangen de kinderen met meervoudige handicaps of ern

stige zintuiglijke beperkingen al via zuigelingenzorg de gepaste en 

gespecialiseerde hulp. Als ouders hun kind met een beperking op 

de basisschool willen aanmelden, bestaat de mogelijkheid om een 

rugzak aan te vragen en krijgt de school hiervoor faciliteiten. Het 

gaat altijd om een gering aantal kinderen en wanneer het zich aan

dient, overweeg je met elkaar of je het kind kan bieden wat het 

nodig heeft.  

Zorg begint met vertrouwen, goed kijken en luisteren naar kinderen 

en aansluiten bij hun behoeftes.

Hanneke Galama-Koolen is schoolleider en stamgroepleider van 

jenaplanschool De Zilvermeeuw in Wieringerwerf.

Het kind op de foto’s is niet Maartje.

In de serie van De wereld van het jonge kind is het boek ‘Hoera!  

Ik krijg kleuters.’ verschenen, waaraan Hanneke een bijdrage heeft 

geleverd. Een boek dat een overzicht geeft van de zaken die ertoe 

doen als je groepsleider bent in een kleutergroep.

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N 
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Kinderen zijn verschillend, gelukkig maar. Er zijn belangrijke verschil

len tussen de kinderen waarmee je in het onderwijs niets ‘kunt’, 

behalve ervan genieten. Iemand heeft bijvoorbeeld een prachtige 

zangstem of lange benen waarmee hij ver kan springen. Er zijn echter 

ook verschillen die er toe doen bij het leren van kennis en vaardig

heden, bijvoorbeeld verschillen in leesniveau. Hoe zorg je ervoor dat 

alle kinderen kunnen blijven meedoen aan thematische activiteiten 

als je kinderen in je groep hebt die nog niet zelfstandig kunnen lezen 

en kinderen die al moeilijke informatieve teksten aan kunnen? Nadia, 

middenbouwstamgroepleider, werkt met het thema ‘Wij worden the

atermakers’. In dit thema onderneemt zij verschillende activiteiten om 

adequaat tegemoet te komen aan de verschillen die er zijn en kinde

ren uit te dagen om de voor hun beste prestatie te leveren.

alle kinderen kunnen meedoen
Nadia leest een verhaal voor over een koning die een toneelstuk voor 

zijn verjaardag wil. Hij vraagt zijn onderdanen dit voor hem op te voe

ren in het theater. Na het verhaal vertelt Nadia dat ze laatst in een 

theater is geweest, maar dat er toen geen toneelstuk was, maar een 

man die allemaal grappige dingen vertelde. Het blijkt dat sommige 

kinderen naar een musical zijn geweest, anderen naar een concert 

van K3 en weer anderen hebben het circus bezocht. Samen komen 

ze tot de conclusie dat er in het theater dus niet alleen toneelstukken 

opgevoerd worden. 

Nadia onderneemt nog andere startactiviteiten binnen dit thema. Zo 

gaat ze met haar groep naar het theater in de buurt. Na dit bezoek 

bespreekt ze met de kinderen hoe ze een theater in de klas kun

nen maken: ‘Hoe ziet een theater eruit en wat hebben we allemaal 

nodig?’ De kinderen maken plannen met elkaar. 

Nadia zorgt ervoor dat zij samen met de kinderen de leeromgeving zo 

inricht dat verschillen tussen de kinderen geen probleem vormen. Er 

komt een werkkamer met verschil

lende schrijf en tekenmaterialen 

en een theater. De kinderen, die 

een optreden in het theater willen 

verzorgen, gaan eerst samen in de 

werkkamer aan de slag om hun 

optreden voor te bereiden. Er moet 

immers een voorstelling geschreven 

worden. Ze bepalen wat ze willen 

doen: een gedicht, toneelstuk, lied 

of een cabaretvoorstelling. Mark 

en Jos willen bijvoorbeeld een lied 

gaan zingen. Nadia bespreekt met 

hen waar het lied over zal gaan. Jos 

zegt: ‘Over voetbal.’ ‘Ja, goed idee,’ 

zegt Mark, ‘we maken een nieuw 

clublied.’ ‘Prima,’ zegt Nadia, ‘wat 

moet er allemaal in het clublied 

komen?’ ‘Dat we gaan winnen.’ 

Jos: ‘Dat we kampioen worden.’ 

‘Jullie kunnen vast nog meer beden

ken,’ zegt Nadia. Ze geeft de jon

gens allebei een papier. Ze laat 

Mark eerst tekenen, omdat hij nog 

moeite heeft om hele zinnen te schrijven. Ze vraagt hem wat hij wil 

vertellen en herformuleert dit tot een goede zin: ‘Je zegt dat je wel 

eerlijk moet spelen. Zullen we dat erbij schrijven: je moet eerlijk spe

len?’ Daarna schrijft hij samen met Nadia wat hij wil zeggen bij al 

zijn tekeningen. Jos schrijft de onderdelen van het lied in een schema 

onder elkaar. Als ze daarmee klaar zijn, bespreken ze hun ideeën en 

zetten ze hun lied op papier. Die middag zit het theater bomvol: alle 

kinderen willen het nieuwe lied van Mark en Jos horen. Ze krijgen dan 

ook een daverend applaus na het zingen. Het lied komt bovendien 

verscHillen zi jn er, 
gEluKKIg maar! BarBara nellestijn

Kinderen in een middenbouwgroep verschillen in veel opzichten. Ook bij lezen en schrijven. Hoe ga je daar als groepsleider 
mee om? Wat betekent dat voor de manier waarop de groepsleider lesgeeft, de werkvormen die hij inzet en de inrichting van 
zijn groep? Nadia Kommers, groepsleider op basisschool De Klim-Op in Purmerend, laat zien hoe ze binnen het thema ‘Wij 
worden theatermakers’ tegemoet komt aan de verschillen in haar groep en ervoor zorgt dat elk kind vooruit komt.

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N
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als voorbeeld voor andere groepjes in een inspiratiemap die bij het 

theater een plek krijgt. 

In de werkkamer kunnen alle kinderen meedoen. Kinderen die al ver

der zijn, schrijven een toneelstuk en anderen bedenken een kortere 

tekst of gedichtje, bijvoorbeeld een elfje. Ook in de uitwerking kan 

het verschillen: de één schrijft en weer een ander tekent en heeft 

hulp nodig bij het schrijven. Nadia zorgt dat de kinderen die aan het 

tekenen zijn hun eigen verhaal ook op schrift krijgen door samen te 

bespreken wat ze precies willen schrijven bij hun tekening. Vervolgens 

bekijken ze wat het kind zelf kan schrijven en wat Nadia zal schrijven. 

Zo neemt Nadia dat deel voor haar rekening dat kinderen nog niet 

zelfstandig kunnen. De activiteit blijft echter voor iedereen intact. Alle 

kinderen begrijpen waar ze mee bezig zijn, leren netjes te werken, 

elkaar te helpen en plannen te maken voor hun voorstelling. 

in gesprek met elkaar
Om goed te kunnen aansluiten bij wat kinderen kennen en kunnen, 

gaat Nadia veel met ze in gesprek. Ze nodigt de kinderen vaak uit hun 

stem te laten horen in de grote en kleine kring. Vanuit deze gesprek

ken komt Nadia tot betekenisvol vervolgaanbod voor alle, voor groep

jes of voor individuele kinderen. Ze bespreekt problemen met de 

groep waar kinderen in het theater tegen aanlopen. Nidal en Larissa 

hebben bijvoorbeeld een toneelstuk geschreven over dieren in het 

bos. Ze hebben over de dieren van het verhaal informatieve teksten 

gelezen om te weten te komen hoe ze precies leven en wat ze eten. 

Die informatie hebben ze verwerkt in hun toneelstuk. Maar nu kun

nen ze geen logisch einde bedenken. Ze brengen hun probleem in: 

‘Om een goed einde te bedenken, moeten we eerst meer weten over 

jullie verhaal,’ zegt Mandy. ‘Maar als we het voorlezen, dan weten 

jullie ons hele toneelstuk al en dan komen jullie niet meer naar de 

voorstelling,’ reageert Larissa. Nadia merkt op dat er misschien een 

schrijversgroepje kan komen dat hen kan helpen. Dat vinden Nidal 

en Larissa een uitstekend idee. Ze vragen wie er in dat groepje wil en 

wijzen drie kinderen aan die hen gaan helpen. Die middag gaan die 

kinderen samen met Nadia zitten om het verhaal te beluisteren en te 

brainstormen over een goede afloop. 

Door het bespreken van problemen krijgen kinderen goed zicht op 

wat anderen kunnen en waar ze elkaar kunnen helpen. De voor

stellingen in het theater worden van steeds hoger niveau. De groep 

besluit dan ook aan het eind van het thema het theater open te stel

len voor ouders. Alle kinderen zullen daarin een optreden verzorgen. 

Om ervoor te zorgen dat dat goed gaat lukken evalueert Nadia na 

ieder werkmoment met de kinderen: ‘Hoe ver zijn we? Wat is er al 

gelukt? Waar moeten we de komende periode aan denken?’ Zo blijft 

het theater de verantwoordelijkheid van de hele groep.

expertlezen
Voordat het theater echt open kan gaan, zijn er in de groep vragen 

over de verschillende beroepen in het theater. De kinderen hebben 

gezien dat er iemand achter de kassa zit en dat iemand je stoel wijst, 

maar welke beroepen zijn er nog meer? Nadia besluit om vanuit deze 

vraag toegesneden instructie te verzorgen in een klein groepje. Ze 

heeft een tekst gevonden over de verschillende beroepen in het the

ater en gaat deze met zes kinderen lezen. Eerst oriënteert ze de kin

deren op de tekst door hen te laten kijken naar de illustraties en de 

tussenkopjes: ‘Waar zou deze tekst over gaan? Wat weten we hier 

al van? Zouden we een antwoord kunnen vinden op de vragen die 

we hebben?’ Daarna lezen 

ze samen de inleiding. Daarin 

wordt beschreven hoe het 

theater is ontstaan en welke 

beroepen in de tekst uitge

legd worden. Tijdens het 

lezen onderstrepen de kin

deren de belangrijke woor

den (kernwoorden). Na deze 

gezamenlijke inleiding ver

deelt Nadia de kinderen in 

tweetallen. De tweetallen 

lezen ieder een ander stuk 

van de tekst. Ieder tweetal 

leest over een ander beroep 

en samen worden ze expert 

over de hele tekst, omdat ze 

na het lezen hun tekst zullen 

presenteren aan de andere 

tweetallen. 

Nadia heeft de tweetallen 

bewust gekozen. Ze kunnen 

de tekst technisch allemaal 

aan, maar het is voor de één 

simpel te lezen en voor de ander nog best pittig. Sommige kinderen 

die de tekst pittig vinden kunnen zo druk zijn met het decoderen dat 

ze geen begrip van de tekst opbouwen. De samenwerking met het 

kind dat beter kan lezen zorgt ervoor dat er sneller begrip van de tekst 

ontstaat. Ze gaan samen de presentatie voorbereiden en bouwen zo 

steeds meer begrip op. 

Ook heeft Nadia gekeken naar het mondelinge taalniveau bij het 

groeperen van de tweetallen: het ene kind kan beter presenteren 

dan het andere. Door middel van deze werkvorm (expertlezen) kun

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N 
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nen kinderen samen leren in heterogene groepen. Elk kind heeft op 

deze manier binnen het tweetal kansen om zich op te trekken aan 

de ander. 

Na de presentaties keert Nadia terug naar de vragen die ze hadden. 

Hebben we nu antwoorden gevonden? ‘Ja,’ zegt Marieke, ‘we weten 

nu ook dat er technische mensen, een regisseur en een directeur zijn.’ 

Nadia vraagt vervolgens: ‘Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de 

andere kinderen ook weten wat we gevonden hebben?’ Johan heeft 

het idee om het te vertellen aan de groep, maar Sterre zegt: ‘We kun

nen het ook opschrijven, zodat het in ons theaterboek een plek kan 

krijgen.’ Dat vindt het hele groepje een goed idee: ze zullen het eerst 

aan de groep vertellen en vervolgens opschrijven. ‘Wie gaat dat dan 

opschrijven?’ vraagt Nadia. ‘Dat moet Lieve doen,’ zegt Sterre, want 

jij schrijft zo netjes.’ Daar is iedereen het mee eens. 

Handelingsgericht observeren
De verschillen in Nadia’s groep zijn er en mogen er zijn. 

Nadia zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen 

aan de activiteiten door ze bewust te groeperen en 

te laten samenwerken. Ze weet dat kinderen verschil

lende kwaliteiten hebben en daar kunnen ze gebruik 

van maken. Kinderen leren elkaars kwaliteiten zien en 

inschatten en kunnen bij het samenwerken bewust 

voor kinderen met bepaalde kwaliteiten kiezen. 

Doordat Nadia regelmatig meedoet aan de activitei

ten kan ze het handelen van kinderen observeren. Ze 

kan vragen stellen, suggesties geven en zo meer zicht 

krijgen op hun onderwijsbehoeften en ontwikkelings

signalen. Doordat ze achteraf zelf reflecteert op de 

activiteiten krijgt ze ook haar eigen handelingen in 

beeld en het effect op het tot stand komen van ont

wikkeling én resultaten. Dit zorgt ervoor dat ze hoge, 

maar reële verwachtingen heeft van de kinderen. De kans op een suc

ceservaring voor de kinderen en Nadia neemt daarmee toe. 

Ze analyseert ook hun werk en op basis van haar observaties en het 

kinderwerk ontwerpt ze het vervolgaanbod voor alle kinderen, dus 

niet alleen voor kinderen die kwetsbaar zijn in hun ontwikkeling. 

En dat is wat we voor ogen hebben: een ontwikkelend aanbod voor 

iedereen en géén gelijke eindtermen voor ‘ongelijke’ kinderen. Kinde

ren worden met zichzelf vergeleken. Het is belangrijk om te zien of 

het kind zich ontwikkelt op een manier die past bij beredeneerde ver

wachtingen. De groepsleider is de spil die dit allemaal mogelijk maakt.

Barbara Nellestijn is als nascholer en onderwijsontwikkelaar 

werkzaam bij De Activiteit, landelijk centrum voor 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Heeft u al met Het njPv Digitaal zelf
evaluatieevaluatieinstrument gewerkt? 

Nog niet?
Aanmelding door een schoolcontactpersoon via njpvjaapmeijer@jenaplan.nl

Dag van De beginnenDe stamgroePleiDer
woensdag 19 januari 2011, 10.30 - 15.30 uur  
Samaya, Werkhoven
o.l.v. Charles van der Horst (Instituut Theo Thijsse)
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Het eerste nummer van Mensenkinderen verscheen in december 

1985. In het colofon werd vermeld: ‘Verschijnt onder verantwoor

delijkheid van de Nederlandse Jenaplanvereniging, de Stichting Jena

plan, het Seminarium voor Jenaplanpedagogiek en LPCJenaplan’. 

Een hele mond vol, maar het was een teken van een sterkere samen

werking van deze jenaplanclubs. Een gemeenschappelijk tijdschrift 

was daarbinnen het eerste project. De redactie werd gevormd door 

vertegenwoordigers van de organisaties. Ad Boes hoorde daartoe, 

namens de Stichting Jenaplan, waarvan hij voorzitter was. 

Ad behoort tot de eerste generatie jenaplanners in ons land. Hij was 

stamgroepsleider in de eerste jenaplanschool in ons land: de Her

vormde Lagere School aan de Laan van Nieuw Guinea in Utrecht, nu 

‘De Brug’. Schoolhoofd was Gerrit Hartemink en Suus Freudenthal 

woonde in de buurt. Ad was voordat hij hier werkte al bezig met een 

studie MO Pedagogiek, naast zijn werk als onderwijzer, voltooide die 

studie en werd na zijn Utrechtse periode docent aan de Hervormde 

Pabo De Eekhorst in Assen. Hij behaalde in die periode zijn doctoraal 

pedagogiek. Imelman, criticus van Petersen en het Jenaplan, was een 

van zijn docenten.

Ad was een actief redactielid. Hij streefde daarbij steeds naar een 

evenwicht tussen praktijk en theorie. Zo kwam er een reeks geschre

ven portretten van boeiende mensen in de scholen, middels inter

views, die vaak door anderen uitgevoerd werden. Hij kwam zelf als 

Pabodocent veel in scholen, het meest in het Noorden, maar ook 

elders. Daarbij was hij ook een veelgevraagd spreker voor ouderavon

den. En scholen wisten hem ook verder te vinden voor advies. Niet 

alleen zijn ideeënrijkdom was kenmerkend voor zijn bijdrage aan de 

redactie, maar ook zijn gevoeligheid voor taal. Daarin was hij zeer  

kritisch. Vaak zette hij zich aan het verbeteren van artikelen, een 

moeizame klus. 

Als lid van de redactie hoef je niet zelf in het blad te schrijven. Maar 

Ad schreef wel zelf, en veel, voor Mensenkinderen. Binnen zijn werk 

aan de Pabo, maar ook als docent in de  nascholingscursussen Jena

plan hield hij zich in het bijzonder bezig met ‘antropologie van het 

kind’: het reflecteren op kind zijn vroeger en nu. Deze interesse is ook 

terug te vinden in zijn bijdragen aan Mensenkinderen. Zo kwamen er 

bijvoorbeeld artikelen over geruchtmakende boeken als ‘The hurried 

child’ (van David Elkind) en ‘Het verdwijnende kind’ (Neil Postman). 

Ook zijn kritische beschouwingen over de effecten van nieuwe media 

(ICT) op kinderen liggen in dezelfde lijn. Ad is een echt ‘leesbeest’ en 

dat resulteerde dan ook in dergelijke artikelen. Als nascholingsdocent 

las hij ook de dagboeken die cursisten over kinderen schreven en dat 

leverde weer verschillende afleveringen op van ‘Uit het dagboek van 

een groepsleider’. 

Behalve door de contacten met de praktijk van de jenaplanscholen 

en lezen is Ad steeds ook geïnspireerd door internationale onderwijs

contacten. Hij is een fervent reiziger en ik had het grote genoegen 

om enkele keren samen met hem op stap te gaan. Zo bezochten we 

samen scholen en een lerarenopleiding in Oxford, wat leidde tot twee 

artikelen in: ’De groeten uit Oxford’. Bij het verblijf in universiteits

steden als Oxford en Cambridge (waar we ook samen waren) kwam 

ook zijn grote passie voor muziek tot zijn recht. In Cambridge namen 

we deel aan een conferentie over de leraar als onderzoeker, maar uit 

wat ik me herinner weet ik niet meer of we daar tussen de bijeen

komsten van de conferentie door concerten en de ‘evensongs’ in de 

colleges bezochten of dat het omgekeerde het geval was. Die passie 

voor muziek kwam ook tot uiting in enkele artikelen in Mensenkinde

ren en ik ben er zeker van dat hij heel graag meer aandacht voor dat 

thema zou willen terugzien in het blad dan nu het geval is. Befaamd is 

zijn reeks besprekingen van leerlingvolgsystemen en natuurlijk ook de 

uiterst kritische bijdragen over het schooltoezicht en schoolevaluatie 

in het algemeen. Hij heeft veel waardering voor andere pedagogische 

richtingen dan Jenaplan, zowel de traditionele als de eigentijdse (EGO 

en OGO). Het heeft hem dan ook teleurgesteld dat het samen optrek

ken richting inspectie van alle vernieuwingsbewegingen niet is gelukt.

Ad is een scherp debater, neemt duidelijk stelling en is uiterst prin

cipieel als het de vrijheid van richting en inrichting betreft. Tegelij

kertijd kan hij heel goed relativeren, door een mop te vertellen of 

bijvoorbeeld na een ingewikkelde vergadering te verzuchten: ’Wat 

zou onderwijs gemakkelijk zijn als er geen kinderen waren’. 

Hij heeft nu na 125 nummers de redactie van Mensenkinderen verla

ten. Maar we zijn nog niet van hem af, denk ik. Ik hoop nog menig 

artikel van hem te lezen, ook in Mensenkinderen.

Kees Both was hoofdredacteur van de  

eerste honderd nummers van Mensenkinderen.

afscHeiD 
van aD BoES 
als 
reDactieliD 

Kees BOtH



M E N S E N K I N D E R E N  125  januari 201114

aandacht als attent zijn
Bij de gangbare opvatting over ‘aandacht’ in het onderwijs ligt de 

nadruk op ‘je hoofd erbij houden’ bij het uitvoeren van taken. En hoe 

je dat in de school kunt bevorderen of op zijn minst niet hinderen. 

Ook bij dat ‘gewone’, ‘alledaagse’ leren gaat het erom dingen met 

aandacht te doen, ‘goed werk’ te leveren. Dat laatste leren is min

stens zo belangrijk als de inhoud van wat geleerd wordt.

In de Engels en Franstalige pedagogische vakliteratuur wordt ons 

begrip ‘aandacht’ benoemd als ‘attention’. Dat zet ons op het spoor 

van andere betekenissen van ‘aan

dacht’. Het duidt op een bepaalde 

gevoeligheid (attent zijn) voor de 

behoeften van andere mensen, maar 

ook van planten en dieren. En het is 

zelfs van toepassing op onze omgang 

met dingen: op een aandachtige, 

zorgvuldige, zorgzame wijze omgaan 

met dingen. Deze betekenissen van 

‘aandacht’ raken aan het begrip 

‘zorg’. 

In mijn denken over ‘aandacht’ ben 

ik geïnspireerd door Iris Murdoch, 

behalve filosoof ook romanschrijf

ster1. Volgens haar gaat het bij aan

dacht vooral om een morele houding 

ten aanzien van mensen en dingen 

waarmee je te maken krijgt. Aandacht 

is primair gericht op iets buiten ons, 

iets wat om onze aandacht vraagt of 

onze aandacht trekt. Als we werkelijk met aandacht naar de dingen 

kijken en onze projecties – vanuit onze eigen behoeften en voor

oordelen – vergeten, kunnen we de werkelijkheid zien zoals die is. 

En niet zoals we die graag zouden willen hebben. Het gaat daarbij 

om een wijze van zien waarbij niet ikzelf in het centrum sta maar de 

ander/het andere. Decentreren, loskomen van ons ego, is niet een

voudig, het vereist oefening om onbevangen te kijken. Daarbij kan 

de manier waarop een ander naar hetzelfde kijkt mij al een ander en 

nieuw perspectief geven. En de dingen zelf helpen al bij dat overwin

nen van ons eenzijdige en zelfbetrokken 

kijken. Dat geldt vooral voor natuur en 

kunst, in hun ‘schoonheid’. Schoonheid 

is niet direct ‘nuttig’, als je de schoon

heid van dingen beschouwt zie je ze niet 

als gebruiksartikel. Schoonheid is intrin

siek, niet instrumenteel. Je wordt erdoor 

geraakt, het treft je. Het is in dit verband 

goed om onderscheid te maken tussen 

kennen dat gericht is op beheersen en 

kennen dat openstaat voor wat de ander 

en het andere je te zeggen heeft. Mur

doch noemt dat laatste ‘aanschouwen’. 

Zij geeft een voorbeeld:

‘Schoonheid is de passende en traditio

nele naam van iets dat kunst en natuur 

delen. En als we het hebben over de 

kwaliteit van de ervaring en over een 

verandering van bewustzijn, dan is 

schoonheid een verhelderend begrip. 

aanDacHt als morele 
       en sPirituele HouDing      Kees BOtH

In het novembernummer 2010 van 
Mensenkinderen werd geschreven over 
aandacht in relatie tot ‘leren’: met 
aandacht leren en leren aandachtig te 
zijn. Dat laatste verwijst al naar diepere 
dimensies van aandacht: de relatie met 
‘zorg’ voor anderen en het andere, maar 
ook voor je binnenkant.

Een man die ervaren was in meditatie, werd eens 

gevraagd hoe hij, ondanks zijn vele bezigheden,  

zo ingekeerd kon zijn. Hij antwoordde:

‘Als ik sta, dan sta ik;

als ik ga, dan ga ik;

als ik zit, dan zit ik;

als ik eet, dan eet ik;

als ik spreek, dan spreek ik …’

Degenen die de vraag stelden, zeiden:

‘Dat doen wij toch ook! Maar wat doet u nog meer?’

Hij antwoordde weer precies hetzelfde.

En nogmaals zeiden de mensen:

‘Dat doen wij toch ook?’

Maar hij zei:

‘Nee, als je zit, dan sta je al;

als je staat, dan loop je al;

als je loopt, dan ben je er al;

en als je eet, ben je al klaar.’
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Ik kijk uit het raam in een ongeruste en bozige gemoedstoestand, 

onbewust van mijn omgeving en misschien piekerend over een of 

andere schade die mijn aanzien heeft geleden. Dan plotseling zie ik 

een biddende torenvalk. Meteen is alles veranderd. Het piekerende 

zelf met zijn gekwetste ijdelheid is verdwenen. Er is nu niets anders 

dan de valk. En als ik weer ga nadenken over die andere kwestie lijkt 

ze minder belangrijk. Natuurlijk kunnen we zoiets ook met opzet 

doen: aandacht geven aan de natuur, met de bedoeling onze geest 

te reinigen van zelfzuchtige beslommeringen ……. Genieten van de 

natuur met het oog op zichzelf lijkt me gekunsteld. Het is natuurlijker, 

en ook passender, dat we genieten van het volslagen vreemde, (voor 

ons) nutteloze, onafhankelijke bestaan van dieren, vogels, stenen en 

bomen, en onszelf daarbij vergeten’2.

In tegenstelling tot wat Murdoch stelt is er volgens mij niets op tegen 

om natuur (en kunst) ook instrumenteel in te zetten, zoals we in het 

vorige artikel zagen: natuur als middel voor aandachtsherstel bij kin

deren. Maar er is ook een andere houding mogelijk en nodig: die van 

ontvankelijkheid, waarbij het ontvangen centraal staat.

Ontvankelijkheid als deugd
Die receptiviteit, ontvankelijkheid, is te beschouwen als een deugd 

die je kunt ontwikkelen3. Het is een manier van openstaan voor wat 

op je af komt. Bij de juiste openheid luister je naar wat de dingen je 

doen. Het is daarom ook luisteren naar je innerlijk. Dit luisteren is te 

oefenen. Zoals bij elke deugd gaat het ook hierbij om het zoeken naar 

het juiste midden. Er zijn situaties waarin je niet of nauwelijks iets ver

neemt, hetzij door innerlijke onrust of te vol zijn van jezelf, hetzij door 

overprikkeling vanuit de omgeving. Dit kan leiden tot afstomping: 

door teveel leed, teveel lawaai, teveel genot. Het andere uiterste is 

te weinig prikkeling van buiten of innerlijke afgeslotenheid, c.q. jezelf 

pantseren. Je kunt dan niet genieten, met anderen meeleven, etc. Het 

ontwikkelen van ontvankelijkheid geldt zowel de leraren in de school 

als de kinderen. 

empathie als luisterbereidheid
Een belangrijk doel voor de morele opvoeding van kinderen – 

zeker binnen jenaplanscholen – is de ontwikkeling van de empa

thie: het kunnen ‘invoelen’ van wat de ander ervaart, meemaakt. 

Oftewel iets proberen te zien vanuit het perspectief van de ander. 

Daardoor zijn medeleven en betrokkenheid mogelijk. Nonverbale 

communicatie speelt daarbij een rol. Jonge kinderen voelen vaak 

heel goed aan ‘als er iets is’ met hun ouders, zonder dat er iets 

gezegd wordt. In gesprekken in de school gaat het daarbij om het 

‘luisteren door de woorden heen’, ‘achter de woorden’. Hier is het 

begrip ‘dialoog’ van belang – openstaan voor elkaar, echt luiste

ren, ‘receptief luisteren’ naar de ander ‘die jou aanspreekt’. Nel 

Noddings noemt dit een ‘basale morele plicht’. Niets is zo erg dan 

wanneer niemand naar je luistert, als je iets wezenlijks probeert 

te zeggen. Dat is dodelijk voor je zelfrespect4. De luisterhouding 

moet geoefend worden. Allereerst in gesprekken tussen leraar 

en kind. De ‘ervaringsgerichte dialoog’ van het Ervaringsgericht 

Onderwijs is daarvoor een uitstekend instrument. Ook in kringge

sprekken moet dit bewust geoefend worden, door leraar en kin

deren. Dat kan door luisteraars te leren reageren in de trant van 

‘Bedoel je?’, ‘Ik voel dat je’.... Of door andere ‘talen’ te gebruiken, 

bijvoorbeeld iets uit te spelen of te tekenen. Ook kan geoefend 

worden met reflectieve stiltes in gesprekken, als tijd om na te den

ken, voordat je reageert. Deze diepere communicatie kan ook bewust 

gethematiseerd worden: ‘Hoe kan ik anderen begrijpen?’ en ‘Hoe kan 

ik een ander helpen?’ Dat kan naar aanleiding van een gebeurtenis, 

maar het kan ook een gepland thema worden binnen wereldoriëntatie.

Zo’n empathische houding is ook te ontwikkelen ten aanzien van 

dieren. Voor huisdieren is het belangrijk dat kinderen hun stemming 

leren herkennen (een thema binnen het ervaringsgebied Communi

catie). Maar ook en zelfs voor dieren die verder van ons afstaan kun

nen we empathische gevoelens ontwikkelen. Een geliefde bezigheid 

is het optillen van stenen of houtblokken om te kijken welke dieren 

zich daaronder verschuilen. Maar stel je eens voor dat jij zo’n pisse

bed bent en een ander, groot wezen haalt het dak van je huis? Hoe 

zou jij dat vinden? Je kunt en mag wel kijken, als je die steen maar 

weer teruglegt. Voor empathie is ook verbeeldingskracht nodig, naast 

nauwkeurig waarnemen5. De studie van ‘wereldjes’ (van een dier of 

plant), een onderdeel van het ervaringsgebied ‘Omgeving en land

schap’, draagt ook bij aan de ontwikkeling van 

empathie6. Het daadwerkelijk zorgen voor een 

dier, plant of plek, inclusief tuinieren, is ook een 

krachtige leerervaring voor ‘luisterbereidheid’.

Kindbesprekingen en  
interview met kinderen
Van leraren van jenaplanscholen mag verwacht worden dat zij ont

vankelijk zijn voor de sterke punten van kinderen. Voor hoe zij nu zijn 

en voor hun potenties. Een probaat middel om deze gevoeligheid te 

ontwikkelen is het van tijd tot tijd houden van kindbesprekingen die 

speciaal daarop gericht zijn. In de map over zelfevaluatie in Jenaplan

scholen ‘Groeien en bloeien in de Rozentuin’ wordt een werkwijze 

daarvoor beschreven7. Etiketten als ADHD, autisme, enzovoorts wor

den daarbij voorlopig tussen haakjes gezet. Etiketten zijn nuttig, want 

daardoor kun je dingen zien die je anders ontgaan. Etiketten kunnen 

ook hinderen om kinderen in hun potenties goed te zien. 

Hoe wordt tussen collega’s over kinderen gesproken? In termen van 

etiketten of worden er verhalen over hen verteld?

Etiketten zijn 

nuttig, als je 

dingen kunt zien 

die je anders 

ontgaan.
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Als onderdeel van de voorbereiding van zo’n kindbespreking of los 

daarvan kunnen kinderen ook individueel geïnterviewd worden over 

hun kijk op zichzelf en hun schoolomgeving. De interviewaanpak van 

Martine Delfos helpt om goed zicht te krijgen op het perspectief van 

kinderen8.

verwondering
Iris Murdoch heeft het, zo zagen we, over ‘aanschouwen’. Peter 

Petersen gebruikte een sterk daarmee verwant werkwoord, namelijk 

‘schauen’. Daarmee bedoelt hij het nietbegripsmatige, passieve in

zichopnemen, intuïtief ervaren. Hij citeert daarbij instemmend een 

psycholoog uit zijn tijd: 

‘Bij de schouwende mens ontbreken bepaalde verwachtingen en 

bedoelingen met betrekking tot de werkelijkheid: Hij is innerlijk open 

voor de dingen en bereid alles te horen wat de wereld hem te zeggen 

heeft... Degene die schouwt staat tegenover de wereld als een kind, 

eenvoudigweg ontvangend, afwachtend, zonder bewuste bedoeling’9. 

Deze manier van kennen is ook wel aangeduid als ‘contemplatief’ 

of ‘spiritueel’ kennen.  ‘Spiritualiteit is naar mijn opvatting een vorm 

van cognitie (...) De spirituele cognitie is in onze cultuur weggedrukt. 

Het is namelijk een wijze van kennen die (...) niet de werkelijkheid in 

begrippen tracht te vangen maar het direct aanschouwen centraal 

stelt, dat in onze, door het wetenschappelijk denken gedomineerde 

cultuursituatie een tamelijk verkommerd bestaan leidt’10. Belangrijk 

‘resultaat’ van deze wijze van kennen is verwondering: een gevoel 

voor het ‘wonder’ van het bestaan van de dingen en het eigen 

bestaan. Het is kennen met het hart.

Diepe verbondenheid met anderen en het andere komt daaruit voort. 

Waarom doen mensen goed? Er is een ‘gouden regel’ die zegt: ‘Doe 

goed, opdat dan ook goed gedaan zal worden aan jou’. Geef, opdat 

dan ook aan jou gegeven zal worden’. Dat is een beproefde wijsheid. 

Maar de ontvankelijkheid van de verwondering, zoals die hiervoor 

beschreven werd gaat verder: ‘Omdat jou gegeven is, geef je ook aan 

anderen’. Belangrijke dingen in het leven heb je niet ‘gemaakt’, maar 

ontvang je. Er zijn grenzen aan de maakbaarheid van het bestaan. Die 

spirituele houding werkt door in de houding ten aanzien anderen en 

het andere. 

aandachtig (leren) leven
De in dit artikel geschetste visie op aandacht is niet zo eenvoudig 

vorm te geven in scholen. Maatschappelijke ontwikkelingen lijken het 

steeds moeilijker te maken. Maar ‘aandachtig leren leven’ is deson

danks of juist daarom een kernopdracht voor jenaplanscholen. Het 

vraagt om creatieve aanpassing aan externe druk, met behoud van 

het eigene. Het vraagt om een stevige visie in scholen en om eigen pri

oriteiten, van binnenuit. Het raakt aan de manier waarop in de school, 

op alle niveaus, wordt omgegaan met de tijd11. Bijvoorbeeld ook hoe 

we tijd kunnen maken voor noodzakelijke interne bezinning12. En hoe 

we kunnen zorgen voor voldoende stilte in de school – voor verdie

ping, reflectie, als voorwaarde voor en uitkomst van aandacht13.

In het jenaplanonderwijs gaat het om leren leven. Aandachtig leven.

Kees Both is onderwijs- en natuurpedagoog,  

oud-landelijk medewerker Jenaplan

Bronnen 

De met een sterretje gemerkte titels zijn te vinden op www.jenaplan.nl/

jenaplanconcept

1.Mauri, M. (2008), Iris Murdoch on virtue. Telos – november 18, 2008

Meester, F. (2009), Aandachtig leven. Filosofie Magazine, februari

Murdoch, I. (2003), Over God en het goede. Amsterdam: Boom

2.Murdoch, 2003, p. 139.

3.Steenhuis, P.H. (2008), Het is de deugd die maakt dat je geraakt 

wordt: een interview met Reneé van Riessen over ontvankelijkheid. 

Trouw, 29 januari

4.Noddings, N. (2003), Why should we listen? Philosophy of Education 

Yearbook. Chicago: University of Chicago Press

5.Murdoch maakt een scherp onderscheid tussen ‘fantasie’ en 

‘verbeeldingskracht’. Het eerste heeft te maken met het projecteren 

van eigen behoeften op anderen en het andere. Het laatste is een 

middel voor ontvankelijkheid.

6.Tom de Boer ontwikkelde een model voor kunstzinnige vorming en 

wereldoriëntatie dat in dit kader zeer bruikbaar is. Er wordt daarin 

geoefend met het gebruik van verschillende ‘talen’ en perspectieven: 

Boer, T. de (1996-1997), Het leren van de kunst en de kunst van het 

leren. Mensenkinderen, jrg. 11 nr. 5. pp. 14-16, jrg. 12, nr. 2, pp. 9-12 

en jrg. 12 nr.4, pp. 9-12 *

7.Both, K. (2010), Kiezen voor uniciteit en authenticiteit. In: Tom de 

Boer, e.a. (red.)(2010), Groeien en bloeien in De Rozentuin. Zutphen: 

NJPV

8.Delfos, M. (2000), Luister je wel naar mij? Amsterdam: SWP

9.Petersen, P. (1970), Führungslehre des Unterrichts. Weinheim/ Basel: 

Beltz, p. 33. Het citaat is van Karl Bühler.

10.Sanders, C. (1987), Spiritualiteit en maatschappelijk engagement. 

Wending, jrg. 42, no. 3, p. 99.

Zie ook: Hay, D. (2002 ), De spiritualiteit van kinderen. 

Mensenkinderen, jrg. 17, nr. 4, pp. 9-16* en Palmer, P.J. (1999), De 

geest in de school tot leven wekken. Mensenkinderen, jrg. 15, nr. 5, 

pp. 25-29*

11.Popp, W. (2003), Trek vooral niet aan de halmen! Mensenkinderen, 

september, pp. 5-8 *

12.Zie de voorstellen daarvoor in: Both, Meijer en Veneman (2002), De 

Rozentuin. Zutphen: NJPV

13.Both, K. (1999), Stilte in de pedagogische school. School en 

godsdienst, 53 (1): 10-17 *

Etiketten kunnen hinderen om kinderen in hun potenties 

goed te zien. 



M E N S E N K I N D E R E N  125  januari 2011 17

Omdat ik denk dat samenwerken één van de belangrijkste compe

tenties wordt in de toekomst, wil ik vooral voor het eerst geschetste 

scenario pleiten en dit nastreven. Zeker omdat dit volgens mij ook 

goed past bij de ideeën van het jenaplanonderwijs.

Nu blijkt uit allerlei studies dat succesvolle samenwerking niet zomaar 

af te dwingen valt. Het heeft, naast een aantal succesfactoren zoals 

een duidelijk gedeeld doel en gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

toch vooral te maken met chemie tussen mensen. Springt de vonk 

bij de teamleden over? Om er dan ook alles aan te doen om de vonk 

te laten overspringen gebruik ik muziek als metafoor om mensen te 

inspireren zo veel mogelijk muziek in je samenwerking te brengen. 

Ik vergelijk het samenwerken in een team dan ook graag met het 

samenspelen in een orkest. 

teamrollen van Belbin
Uit onderzoeken van prof. M. Belbin komt naar voren dat teams suc

cesvol kunnen worden, als er verschillende karakters aanwezig zijn. 

Deze karakters of  in Belbins termen  teamrollen interpreteren alle

maal op hun eigen, verschillende manier. Juist deze diversiteit zorgt 

ervoor dat problemen, uitdagingen en doelstellingen van verschil

lende kanten benaderd (kunnen) worden. En dat de oplossingen, die 

bedacht en uitgevoerd worden, effectiever zijn in de praktijk.

Om deze teamrollen toegankelijker te maken heb ik er muziekinstru

menten van gemaakt. Ze laten zien bij welk karakter ze passen en 

welke verschillen er tussen de instrumenten zijn. 

MuZIEK in je samenwerking ricHarD De HOOP

Samenwerken met collega’s, kinderen, ouders en andere betrokkenen kan een zegen én een vloek zijn. Iedereen kent de 
momenten dat de samenwerking een groot feest is. Dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Je bent enorm productief met 
je groep en je hebt erg veel plezier met het uitvoeren van het werk. Veel mensen echter kennen ook de frustratie die 
samenwerking met zich mee kan brengen: mensen die elkaar weinig ruimte geven, gemene  spelletjes met elkaar spelen,  
over elkaar roddelen en doelen die niet gehaald worden.

Bas
De bas is een praktisch ingestelde, 

gedisciplineerde doorwerker. Hij houdt 

ervan om muziekstukken uit te voeren. 

Rustige teamspeler. Door een sterk 

besef van taak en verantwoordelijkheid 

kun je op de bas bouwen. 

Sterke punten
 Zelfbeheersing/zelfdiscipline
 Harde werker, bij voorkeur 

onder druk
 Praktisch, gezond ‘boeren

verstand’
 Kan goed organiseren

Zwakke punten
 Gebrek aan flexibiliteit bij  

plotselinge veranderingen
 Staat niet open voor ideeën 

waarvan het nut niet meteen 
duidelijk is

trom
De trom is een actieve, gedreven en presta

tiegerichte tempomaker. Hij houdt ervan om 

het tempo en de spanning van het muziek

stuk te kunnen bepalen. Heeft een grote dosis energie en prestatie

drang. Hij is in staat een team ‘op te laden’ en mee te slepen naar 

een voorgenomen prestatie. 

Sterke punten
 Gedrevenheid, de wil om te 

winnen en te presteren
 Overtuigd van eigen kunnen
 Durft risico’s te nemen

Zwakke punten
 Onverdraagzaam t.o.v. vage 

ideeën
 Snel gefrustreerd en onge

duldig

Hoorn
Een goed oplettende, onopvallende teamspeler. Houdt ervan om er 

voor te zorgen dat alles goed geregeld is, zodat de muziekstukken 

precies volgens afspraak uitgevoerd kun

nen worden. Een harde werker achter de 

schermen. Zorgt ervoor dat het team niet in 

zeven sloten tegelijk loopt. Ziet hierbij niets 

over het hoofd. De hoorn is een goede 

voorbereider en controleur, die zorgt voor 

de juiste planning en ordening.

Sterke punten
 Gespitst op ordening en 

precisie
 Aandacht voor details
 Planmatig achter de schermen 

werken
 Vooruit plannen en becijferen

Zwakke punten
 Kan ‘uitflippen’ als zaken niet 

volgens plan verlopen 
 Stressgevoelig door het 

‘onderbuikgevoel’

trompet
Een enthousiaste, optimis

tische ontdekker. Houdt 

ervan om regelmatig nieuwe 

muziekstukken te ontdekken, te veranderen en uit te voeren 

voor diverse soorten publiek. De trompet kenmerkt zich door een 

extraverte opstelling en een sterke gerichtheid op het omgaan met 

mensen. De kracht ligt in het oppikken en ontdekken van waarde

volle ideeën. In teamverband kan de trompet enthousiasmeren en 

motiveren. 

Sterke punten
 Openhartig en enthousiast
 Sterk onderzoekende geest
 Optimistisch en onbezorgd
 Altijd op zoek naar nieuwe 

prikkels 

Zwakke punten
 Soms overenthousiast
 Gebrek aan nazorg
 Slordig en nonchalant m.b.t. 

details
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Het is nuttig om van jezelf te weten welke twee of drie instrumenten 

iets zeggen over jouw karakter. Met name dat deel van je karakter dat 

actief is als je samenwerkt met anderen.

Al deze instrumenten klinken anders, maken andere geluiden en 

interpreteren de geluiden die ze om zich heen horen anders. Het is 

misschien confronterend om te zien, maar vaak kloppen de zwakke 

punten bij de instrumenten. Natuurlijk is het niet leuk om te lezen 

dat je, net zoals een harp, soms te voorzichtig bent. Het is echter niet 

minder waar.

Ik geloof in de sterke punten revolutie, die onder andere  op gang is 

gebracht door Marcus Buckingham in zijn boek ‘Go put your strenghts 

at work’. Als alle instrumenten zouden werken aan hun sterke punten 

en dit jarenlang zouden volhouden, dan worden ze vanzelf virtuo

zen. Er is niets zo heerlijk als muziek maken met virtuozen. Je weet 

precies welke stukken je aankunt en je maakt geen drukte meer over 

de zwakke punten. Door het delen van de sterke punten drijf je het 

orkest naar ongekende hoogtes.

Het begint met het ontdekken van je eigen instrumenten. Daarna met 

het ontdekken van de instrumenten van je collega’s en gezamenlijk 

werken aan de kwaliteiten die bij de verschillende instrumenten pas

sen. Door de nadruk te leggen op de ontwikkeling van sterke pun

ten bewerkstellig je vanzelf dat je elkaar harder nodig hebt. Want 

alle sterke punten van de verschillende instrumenten bij elkaar zor

gen ervoor dat de zwakke punten niet naar voren hoeven te komen. 

Maar dan heb je elkaar wel nodig. Leve het verschil en de verbinding. 

Daarom is het zo belangrijk dat al deze verschillende instrumenten 

bereid zijn om naar elkaar te luisteren.

luisteren
Luisteren is een bijzondere gave. De meesten van ons zijn gezegend 

met een goed werkende gehoorgang die trillingen, volume en druk 

kan opvangen.  Als die trillingen een keer in je oor zijn aangekomen, 

volgt er een ingewikkeld proces waarbij je hersenen het signaal krij

gen, een geluid. Je hersenen bepalen vervolgens wat ze met dat 

geluid gaan doen. Ze kunnen zeggen: ‘Dat geluid ken ik niet en is 

niet interessant.’ of ‘Dit geluid heb ik al zo vaak gehoord, daar doe ik 

viool
De viool is een sociale, gevoelige, extraverte 

teamspeler. Houdt ervan om gezamenlijk 

sfeervolle muziekstukken uit te voeren. Goede 

sociale vaardigheden maken van de viool een 

prima teamspeler. Hij bevordert de onderlinge 

communicatie en zorgt voor een harmonieuze sfeer binnen het 

team. De rol van de viool is vooral ondersteunend.

Sterke punten
 Hulpvaardig
 Flexibele instelling
 Gemakkelijk in de omgang 

met verschillende soorten 
mensen

 Kan goed luisteren

 
 Gebrek aan besluitvaardig  

heid en hardheid 
 Minder prestatiegericht

Piano
De piano is een 

nuchtere, positieve 

natuurkracht. Houdt 

ervan om in de 

breedte te spelen en 

alle noten en instru

menten effectief te gebruiken. De piano is oprecht, beheerst en in 

staat om de aanpak van het team te bewaken en te verfijnen. Van

uit wederzijds vertrouwen zorgt hij ervoor dat de talenten van elk 

teamlid zo goed mogelijk gebruikt worden. De kracht van de piano 

ligt in het ontdekken, aanstippen en aanmoedigen van creativiteit 

en actie bij anderen. 

Sterke punten
 Natuurlijk vermogen om  

respect af te dwingen
 Enthousiasmeren van  

teamleden
 Behalen van praktische  

resultaten
 Verduidelijken van behoeftes 

en bedoelingen van het team

Zwakke punten
 Weinig creatieve ideeën

Gitaar
De gitaar is een originele, creatieve, 

soms eenkennige initiator. Houdt ervan 

om nieuwe muziekstukken te componeren. De gitaar 

kan binnen het team gezien worden als het creatieve brein, dat 

ideeën zaait die door anderen tot bloei worden gebracht. Door een 

vaak artistieke en eenkennige benadering wordt hij soms moeilijk 

geaccepteerd. Staat kritisch ten opzichte van anderen. Functioneert 

optimaal als zijn ideeën praktisch vertaald worden door de overige 

teamleden.

Sterke punten
 Hoge intelligentie
 Creativiteit
 Verbeeldingskracht

Zwakke punten
 De neiging om onpraktisch 

te zijn
 Soms met het hoofd in de 

wolken
 Moeite om ideeën onder 

woorden te brengen

Harp
De harp is een kritische en serieuze 

doordenker. Houdt ervan 

om de achtergronden van 

de muziekstukken uit te 

diepen en te onderzoeken. 

Door zijn instelling uitermate 

geschikt om de voorkomende 

problemen binnen het team te 

bestuderen. Hij beoordeelt nieuwe 

ideeën en voorstellen op een kritische 

en doordachte manier. 

Sterke punten
 Het vermogen om kritisch te 

denken
 Oordelen op basis van feiten
 Het vermogen om moeilijke 

en ingewikkelde problemen 
te doorzien

 Serieus van aard

Zwakke punten
 Traag in het nemen van 

beslissingen
 Terughoudend, weinig 

enthousiast
 Soms te voorzichtig
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even niets mee.’ Of ‘Goh, interessant, maar ik snap er geen bal van. ‘ 

Terug naar de muziek. Stel je vergelijkt het karakter van mensen met 

muziekinstrumenten. Je hebt dan bijvoorbeeld de Bas, de praktische, 

voetjes op de vloer , nietlullenmaarpoetsen types. Maar ook de 

Trom, veeleisend, zelfverzekerd, ongeduldig en maatgevend. Beide  

karakters (instrumenten) hebben oren waarmee ze kunnen luiste

ren. Alleen interpreteren zij dezelfde trillingen op een  verschillende 

manier. De trommels zetten de trillingen om in een ritme, terwijl de 

bassen dezelfde trillingen gebruiken om met basistonen de melodie 

te ondersteunen. Al  horen we hetzelfde,  we interpreteren het totaal 

verschillend. Dat maakt luisteren tot zo’n bijzondere gave.

Gelukkig omarmt het jenaplanonderwijs verschillen. Leve het verschil; 

het zorgt voor diversiteit, een bredere klankkleur. Het enige wat er 

moet gebeuren is dat we de verschillen erkennen en herkennen. Dan 

kan er chemie ontstaan als basis voor succesvolle samenwerking.

afstemmen
Als je bereid bent om naar elkaar te luisteren en bereid bent om te 

accepteren dat we de dingen anders interpreteren, dan kan je gaan 

afstemmen op de ander: Welk muziekstuk, welke  toonsoort, timbre 

en volume hoor ik en wat doet dat met mij?

In afstemmen zit het woord stemmen. Een instrument moet goed 

gestemd zijn om goed te klinken. En net als instrumenten die gemaakt 

zijn van verschillende materialen als hout, koper en messing. Zo zijn 

ze ook verschillend van aard: slag, blaas en snaarinstrumenten. Dit 

geldt natuurlijk ook voor ons als mensen. Ook wij kunnen gestemd of 

ontstemd worden door allerlei factoren.

We zullen aandacht moeten hebben voor de factoren die van invloed 

zijn op onze stemming. Dat kan van alles zijn, zoals werkdruk, ICT, 

bezuinigingen, management, druk van ouders etc.

Maar voor we onszelf gek maken met allerlei factoren die onze stem

ming kunnen beïnvloeden, moeten we beginnen met ons af te stem

men op de doelen die we samen hebben: Waar staan we samen voor 

en waar gáán we samen voor? Pas als we daar helderheid en over

eenstemming over hebben bereikt, is het zinvol om te kijken welke 

factoren en randvoorwaarden we samen moeten invullen om onze 

doelen en dromen te verwezenlijken.

Ik zie vaak dat schoolteams zich laten leiden door de waan van de 

dag. Alles kan dan plotseling belangrijk worden. Als team is het pas 

mogelijk om prioriteiten te stellen als je gezamenlijk naar hetzelfde 

doel kijkt.

Dus eerst afstemmen op de doelen, daarna op de randvoorwaarden 

en succesfactoren. Ten slotte afstemmen op elkaar voor een perfecte 

stemming tijdens de uitvoering.

samenspelen
Samen spelen betekent elkaar helpen, elkaar ondersteunen en elkaar 

corrigeren. Dit lukt dan ook alleen als de twee voorgaande stappen 

enigszins soepel zijn verlopen. Om samen te spelen moet je namelijk 

vertrouwen in elkaar hebben. Zoals het spreekwoord zegt: ‘Vertrou

wen komt te voet en gaat te paard’.

In deze fase gebruik ik vaak het idee van de emotionele bankrekening 

van Steven Covey: Op een emotionele bankrekening kun je net als op 

een echte bankrekening storten en opnemen. Stortingen zijn bijvoor

beeld: elkaar complimenten geven, hulp bieden, elkaar serieus nemen 

en afspraken nakomen. Je ziet bij kinderen vaak dat enkele kleine 

stortingen al genoeg zijn om vertrouwen te winnen. Volwassenen zijn 

pas tevreden met flinke stortingen. Daar komt bij dat stortingen op 

een emotionele bankrekening de neiging hebben om te verdampen 

als tegoeden op een IJslandse bankrekening.  Als ze niet regelmatig 

worden aangevuld verdampt het vertrouwen. 

Opnames daarentegen kennen een hoog rentepercentage. Als je 

merkt dat er over jou geroddeld wordt, als je niet serieus genomen 

wordt, als je gepasseerd wordt dan staat de emotionele bankrekening 

al gauw in het rood. Zo ontstaat er wantrouwen.

Communicatie is niet wat jij zegt, maar wat het bij een ander doet. 

Dit betekent dat jij een goed bedoeld compliment aan je collega kan 

geven, maar deze kan het tegelijkertijd opvatten als slijmerig gedrag.

Kortom reden genoeg om samen met je team, bijvoorbeeld tijdens 

teamvergaderingen, de emotionele bankrekening bespreekbaar te 

maken: Wat zijn de stortingen geweest de afgelopen periode en wat 

waren afnames? Bespreek ze, deel ze en los het waar nodig op. Het 

gesprek hierover is al een storting op zich.

Door regelmatig te storten in de vorm van (positieve) feedback ont

staat er vertrouwen; een basis om elkaar te kunnen helpen, onder

steunen en te corrigeren.

Door te zien dat we allemaal verschillende instrumenten zijn en 

daarom verschillende bijdrages kunnen leveren, af te stemmen op de 

doelen die we samen willen bereiken en door regelmatig bij elkaar te 

storten creëren we een team waar heel veel muziek in zit! Veel plezier 

met samenspelen!

Richard de Hoop is een 

entertrainer, ondernemer 

en MvO supporter. Hij geeft 

presentaties over thema’s als 

samenwerken, passie@work en 

talentontwikkeling. 

Voor het invullen van een vragenlijst 

om te ontdekken welke instrumen-

ten bij jou passen, kijk op   

www.richarddehoop.nl en druk, in 

de linkerkolom, op de ‘ontdek uw 

instrument-knop’.
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Op vrijdagmiddag organiseert 

jenaplanschool ‘t Broekhoes in 

Balinge, een kleine dorpsschool in 

Drenthe een keuzecursus voor 40 

kinderen uit groep 5 tot en met 8. 

Dit doen we vijf vrijdagen achter 

elkaar van  13.30 tot 15.00 uur. 

Kinderen krijgen de gelegenheid 

om een activiteit te kiezen uit het 

aanbod, dat ze leuk of boeiend 

vinden, iets wat ze willen leren, 

of omdat wat ze altijd al een keer 

hadden willen doen.

De groepjes zijn klein, maximaal 

acht kinderen, waardoor we veel 

aandacht kunnen besteden aan 

de kinderen en de activiteit. Daarnaast is het voordeel dat we grotere 

of meer ingewikkelde werkstukken kunnen maken.

Verder zijn we altijd verzekerd van een groep enthousiaste kinderen 

omdat zij zelf hebben mogen kiezen uit het aanbod. Ze doen iets wat 

ze leuk vinden, waarbij we aansluiten bij de interesses en intelligenties 

van de kinderen, zoals Gardner die omschreven heeft. Hij gaat er van 

uit dat iedereen slim is in iets en je dingen op verschillende manieren 

kunt uitwerken. Daarom benaderen we onderwerpen op verschil

lende manieren, zoals bijvoorbeeld bij het verkennen van een land. 

Als je natuurslim bent kun je onderzoek doen over de flora en fauna. 

Als je rekenslim bent kun je oppervlaktes van datzelfde land uitreke

nen en het aantal inwoners per vierkante kilometer. Als je taalslim 

bent, kan je bekijken hoe de taal in elkaar steekt; wordt er een dialect 

gesproken? Ben je muziekslim, ga je je verdiepen in het volkslied, lied

jes die daar populair zijn, bij welke muziekstroming hoort dat? Als je 

beweegslim bent, bekijk je de favoriete sporten van dat land en orga

niseer je bijvoorbeeld een gymles uit dat land voor je groep.

We proberen om alle intelligenties zoveel mogelijk aan bod te laten 

komen, niet alleen tijdens de keuzecursus, maar ook met schoolpro

jecten en de kieskast.

We werken vier keer aan een keuzecursus. De vijfde keer presenteren 

we de resultaten aan de ouders: we vertellen wat we hebben gedaan, 

hoe we dat hebben gedaan en wat we er van hebben geleerd.

voorbereiding
Als voorbereiding op de keuzecursus vragen we op de ouderavond 

aan het begin van het jaar, wie het leuk vindt om te helpen met de 

keuzecursus. Onze ervaring is dat als je mensen persoonlijk vraagt, 

dat beter werkt dan dat je een briefje mee geeft. Vervolgens zetten 

we nog een oproep in de nieuwsbrief. Soms komt het voor dat twee 

ouders samen een activiteit voorbereiden en dan om en om komen. 

Ook hebben we de afspraak gemaakt dat als ouders willen helpen op 

vrijdagmiddag hun jongere kinderen mee mogen komen.

Een vaak gehoorde reactie van ouders is: ‘Ik zou niet weten wat ik 

met kinderen moest doen, want ik kan helemaal niks’.  Onze ervaring 

is dat als een ouder ergens enthousiast over is, het dan ook gemakke

lijk met kinderen te doen is. Een activiteit hoeft helemaal niet ingewik

keld te zijn. In ons aanbod zit bijvoorbeeld: koken, techniek (variërend 

van banden plakken tot een zelf rijdende auto maken of  een spook

huis bouwen in de gymzaal), figuurzagen, volleybal, hardlopen, klok 

keuzecursus carla KOOistra

ideeën voor de 
keuzecursus
Zwemmen, schoon

springen, waterballet 

Ehbo, ziekenhuis, tandarts, 

apotheek 

Dieren verzorgen 

De pastoor helpen 

Burgemeester een bezoekje 

brengen 

Fotospeurtocht 

Paarden verzorgen – pony 

rijden 

Muur schilderen 

Karaoke 

Zandkastelen bouwen 

Sieraden maken 

Hondencursus 

Sprookje uitmaken, boek en 

tekeningen 

Mandala’s ontwerpen 

Prinsessenbed maken voor 

de pop 

In de natuur gaan schilderen 

Pompoenen uithollen + soep 

maken 

Superknexen 

Lied maken en zingen 

Juwelendoos maken 

Vogelhuisje maken en schil

deren 

Behang beschilderen en 

stempelen 

Jeu de boules 

Creatief met bloemen 

Pizza bakken 

Koken 

Slingers maken 

Stokpaarden maken 

Oude hoedjes opleuken 

Batik 

Cursus sjiek gedragen,  

etiquette 

Dieren tekenen 

Een achtergrond maken voor 

je ridderpoppetjes 

Gipsafdruk 

Poppendokter, nieuwe  

kleren voor je pop 

Excursie naar het bejaarden

huis 

Baby’tje wiegen / luier  

verschonen 

Rondje kringloop met  

0,50 cent 

Heitje voor een karweitje  

in een straat 

Sportschool bezoeken 

Ambulance op bezoek 

Websites maken 

Architectuur 

Kapsalon 

Visagie 

Werken in supermarkt 

Breien, haken, borduren 

Skiles / skatesles  ijs

hockey  schaatsen 

Grimeren 

Bossche bollen maken 

Mountainbike 

Engels,Turks, Chinees 

Muziek 

Yoga 

Toneel/dans/drama 

Bodypaint 

Oosterse vechtsport 

Meubel maken 

Boekbinden/maken/strip

boek/

krant/prentenboek 

Beeldhouwen 

Koken,taart,pizza, koekjes 

Boerderijwerk 

Lampen maken/klokken 

maken 
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maken, lamp pimpen, kaartjes maken, cursus EHBO, solderen, heren 

en dames wc pimpen,  olielamp maken, schilderen, kleien en muziek 

maken en beluisteren. 

Projecten
Deze werkvorm gebruiken we ook vaak  bij schoolprojecten. Een 

groepje collega’s bereidt een project voor en plant daar ook een 

workshopronde in, zoals bij het kunstproject, waarin kinderen kon

den intekenen op verschillende cursussen zoals beeldhouwen, schil

deren, solderen of een groepskunstwerk maken. We werken dan in 

heterogene groepen van groep één tot en met acht. 

Dit passen we ook ieder jaar toe op onze lampionnenochtend, waarbij 

kinderen kunnen kiezen uit het maken van verschillende soorten lam

pionnen. Het is mooi om te zien dat de oudere kinderen de jongeren 

onder hun hoede nemen en voor hen zorgen.

De keuze
Voordat de keuzecursus begint en de ouders hebben doorgegeven 

wat ze gaan doen, leggen we aan de kinderen uit wat er allemaal te 

doen is. Ze krijgen dan een briefje waar ze hun top 3 op mogen zet

ten. We proberen de kinderen allemaal hun eerste of tweede keuze 

te geven. Natuurlijk komt het wel eens voor dat er heel veel kinderen 

voor een bepaald onderwerp kiezen, zoals bij het koken.

Wanneer kinderen niet hun eerste of tweede keuze krijgen, wordt 

dat genoteerd en krijgen ze bij de volgende keuzecursus hun eerste 

keuze. 

Het enthousiasme van de kinderen is groot, ze maken iets moois, bij

voorbeeld een klok. Leren iets belangrijks, 

zoals bij EHBO, zijn bezig met toneel of 

lekker aan het sporten.

Je ziet aan de gezichten van de kinderen 

dat ze zich prima vermaken en het ontzet

tend leuk vinden om in een klein groepje 

kinderen onder begeleiding bezig te zijn. 

Als groepsleider heb je op zo’n middag 

een ander contact met de kinderen. Dat 

geldt ook voor de kinderen onderling. 

Kortom, een keuzecursus is meer dan 

alleen een cursus. Een kind mag doen 

waar het goed in is; werkt vanuit zijn 

kwaliteiten en groeit en geniet daarvan. 

Heerlijke middagen, zowel voor kinderen, 

groepsleiders als ouders.

Carla Kooistra is stamgroepsleider van een bovenbouwgroep van 

jenaplanschool ‘t Broekhoes in Balinge 

Voor meer informatie:   

http://juffiecarla.web-log.nl/juf_carla/keuzecursus

Boswandeling/ontdekken in de 

natuur 

Papiermaché (schaaltjes of anders) 

Videoclip 

Cd maken 

Zang /dans 

Mozaïek, keramiek 

Schalen maken 

Brooddeeg 

Servies maken/beschilderen 

Poppenkastpoppen maken 

Café bedienen 

Schaken, dammen 

Fiets /auto reparerenSporten(tennis,

golf,basketbal, atletiek,voetbal etc) 

Kleding maken tassen, hoeden 

Mozaïeken 

Varen/kajakken/kanoën 

Tuinieren/bloemschikken 

Sieraden maken 

Computeren 

Fotograferen 

Druktechniek (drukkerij, zeefdruk) 

Kaarsen maken 

Klimwand beklimmen 

Hutten bouwen 

Vliegtuig bouwen/vouwen 

Kunst, graffiti, schilderij

 

Overgenomen van de website van  

jenaplanschool Antonius Abt, Engelen.  

www.antoniusabt.nl



M E N S E N K I N D E R E N  125  januari 201122

We zouden er kort over kunnen zijn, want aan het basisonderwijs 

wordt in de plannen van het kabinet naar verhouding niet veel aan

dacht besteed. Wat er wel staat is niettemin ingrijpend genoeg. 

Voor alle onderwijssectoren geldt de startzin van het regeerakkoord:

‘Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de top vijf van kennis  -  

economieën’. Geen woord over de pedagogische taak van de school; 

de economie en de markt bepalen wat nodig is. Onderwijs is toe

gepaste economie? Het heeft er veel van weg. Heeft het CDA niet 

opgelet of heeft die partij onder de druk van de coalitie en de 

gedoogpartner een andere koers gekozen dan de tot nu toe gebrui

kelijke? Nadat die keuze was gemaakt is nog een zin toegevoegd over 

het ook voor vernieuwingsscholen zo belangrijke artikel 23: ‘Aan de 

vrijheid van onderwijs zoals gewaarborgd door art. 23 Grondwet, 

wordt niet getornd’. Dat is niet meer dan lippendienst. Bij artikel 23 

past de notie dat scholen, gesteund door ouders, een grote mate van 

autonomie krijgen toebedeeld. De Wet op het Primair onderwijs geeft 

in dit opzicht in voldoende mate ruimte aan scholen. Het toezicht ech

ter, met een boodschap van de bewindslieden het veld ingestuurd, 

heeft een uiterst smalle focus. Letterlijk: ‘De basis voor de kenniseco-

nomie wordt in elk deel van het onderwijs op orde gebracht. De kern-

taak van basisscholen ligt bij taal en rekenen’. De tekst getuigt van 

raffinement. Wie heeft geweten dat het woord ‘basis’ in ‘basisschool’ 

verwijst naar het fundament voor een kenniseconomie? Opnieuw 

rekenen en taal als de belangrijkste vakken. De wet kent geen hoofd

vakken. Het is aan scholen in Nederland om daarover te beslissen, 

gezien – in willekeurige volgorde – hun onderwijsconcept én de 

kenmerken van de schoolpopulatie. Wereldoriëntatie is en blijft voor 

jenaplanscholen ‘hoofdvak’, ook als geen inspecteur er naar omkijkt. 

Wie op dit belangrijke punt concessies doet levert zijn overtuiging in. 

De NJPV doet er daarom goed aan te blijven protesteren. 

Natuurlijk gaat ook dit kabinet ‘achterstanden’ wegwerken. Voor elk 

kind wordt bepaald hoe groot de leerwinst is tussen de in de groepen 

3 en 8 behaalde niveaus. Scholen die hier achterblijven wachten sanc

ties. Een deugdelijk systeem dat rekening houdt met factoren, waar

voor een school niet (volledig) verantwoordelijk kan zijn, is evenwel 

niet voorhanden. Dat betekent dat scholen met een relatief kansarme 

populatie een aanzienlijk grotere kans hebben om met het etiket 

‘zwak’ of ‘zeer zwak’ geconfronteerd te worden dan andere.   

Een opmerkelijke zin in het regeerakkoord luidt: ‘Vakmensen moe-

ten hun vak kunnen uitoefenen’. Dat vinden veel leraren én politici 

ook, maar leraren klagen steen en been over verplichte taken die hen 

van hun eigenlijke werk afhouden. Even verder: ‘De overhead wordt 

beperkt, er komt meer ruimte voor vakmanschap in het onderwijs’. 

Welke overhead? 

‘Om te komen tot meer excellent onderwijs is meer structuur en focus 

op kennis nodig’. Welke structuur? Hoe breed definieert het kabinet 

‘kennis’? Daarover behoeven we ons gezien het voorgaande geen 

enkele illusie te maken. 

‘Er wordt toegewerkt naar een absolute kwaliteitsnorm waarbij de 

toegevoegde waarde zwaarder meeweegt’. Zwaarder dan wat? ‘Mee-

weegt’, wat dan nog meer? Deze zin heeft ook op basisonderwijs 

betrekking. De minister heeft gezegd dat er verplichte toetsen komen 

in groep 3 en 8. Dat sluit aan bij de voornemens, ook al van het vorige 

kabinet, om voor rekenen en voor een relatief klein deel van het voor

geschreven aanbod voor het taalonderwijs referentiekaders in te voe

ren. Eerder is daarover al opgemerkt dat zo’n 75% van de kinderen 

het vereiste minimumniveau zullen halen. Scholen die hoog scoren 

zullen het slaagpercentage op de website zetten, niets dat hen tegen

houdt. Het wordt voor scholen een kunst om hoogbegaafden vast 

te houden – zij dragen bij aan een hoge schoolscore – én om relatief 

zwakke leerlingen elders geplaatst te krijgen. Met de gemakkelijk ver

krijgbare LWOOindicatie lukte het tot voor kort om de schoolscore 

op te fokken. Met het naar verwachting snel groeiende percentage 

kinderen dat voor praktijkonderwijs in aanmerking komt zal hetzelfde 

gebeuren; het is een weinig gewaagde voorspelling. 

‘Op adviesraden en instituten vindt een efficiencykorting plaats via 

de bijdrage aan deze instellingen die niet raakt aan het primaire 

onderwijsproces maar de bestuurlijke drukte en overbodige stapeling 

van instituties in het onderwijs terugdringt’. Aan het grootste pro

bleem kan de overheid echter niets doen: de exorbitante groei van 

het management ten koste van wat beschikbaar is voor het primaire 

proces. Peperdure voorzieningen op bestuursniveau zijn het  gevolg. 

Het bevoegd gezag is sinds kort het eerste aanspreekpunt van de 

inspectie. Met steeds de ingewikkelder procedures om schoolscores 

te bepalen groeit bij besturen de noodzaak om experts in te huren of 

aan te stellen die in staat zijn om met de inspectie op niveau te com

municeren en waar nodig van repliek te dienen. De daarvoor nood

zakelijke middelen voor een groeiende bestuurslaag worden aan het 

primair proces onttrokken.   

‘Kinderen met een grote taalachterstand gaan met dwang en drang 

deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie’. Ik ben benieuwd 

hoe ‘dwang en drang’ vorm krijgen. Als het niet lukt om groepsleiders 

aan te stellen die het Nederlands op een behoorlijk niveau beheersen 

is deze inspanning zinloos. Van mogelijk nog groter belang is de aan

wezigheid van kinderen die van thuis een goede beheersing van de 

Nederlandse taal hebben meegekregen. Kinderen leren bij ontwikke

ling van hun verbale vermogens vooral van elkaar. Geen woord over 

dit lastige probleem. 

oNDERwIjS en Politiek
het kabinet aan het woord             aD BOes
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‘Het programma Leerkracht van Nederland, het 

actieplan om het lerarentekort aan te pakken en de 

kwaliteit en positie van leraren te versterken, wordt 

voortgezet’. Hier mag niet ontbreken dat het beroep 

van leraren aantrekkelijker moet worden. Er is hele

maal niets in het akkoord dat daarop duidt, in tegen

deel. 

‘In de PABO komt differentiatie die leidt tot een brede 

bevoegdheid voor de hele basisschool maar een speci-

fieke bekwaamheid voor het jongere of oudere kind’. 

Dus wel bevoegd, maar (nog) niet specifiek bekwaam. 

Deze onvolledige voorgenomen maatregel kan ertoe bijdragen dat de 

aantrekkelijkheid voor werken in de bovenbouw nog verder afneemt. 

Meer aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen is goed, 

maar het toezicht toont nog altijd geen enkele interesse voor onder 

meer mondeling taalgebruik, spel en beweging. De belangrijkste 

reden? Daarvoor bestaan geen toetsen die aan de overdreven strenge 

criteria van de inspectie voldoen. De plannen van het kabinet laten de 

nog verder om zich heen grijpende toetsdwang ongemoeid. Prof. Dr. 

S. Goorhuis gaat in op de plannen van het kabinet met het jonge kind 

in de basisschool. 

Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging en 

redacteur van Mensenkinderen.

Differentiatie PaBO
Met het eerste punt ben ik erg ingenomen. Het is belangrijk dat de 

pedagogische kennis over het jonge kind weer breed wordt uitge

dragen aan een komende generatie groepsleiders. Kennis die, door 

wetenschappelijke inzichten ondersteund, aan het jonge kind een 

eigen leerweg biedt. 

Kinderen van 4 tot 6 jaar verkeren wat betreft hun denkstrategieën 

nog in het preoperationele stadium, zoals Piaget dat noemt. Een 

stadium dat gekenmerkt wordt door een mix van indrukwekkende 

vooruitgang én indrukwekkende limieten. Een verworvenheid is de 

symbolische representatie. Hierbij gebruikt het kind het ene object 

om een ander object te symboliseren. Zo kan een banaan gemak

kelijk ook een telefoon voorstellen. Een andere verworvenheid is het 

conservatieconcept. Hiermee wordt het idee bedoeld dat het enkel 

veranderen van de verschijning van een object de basiselementen van 

dit object niet verandert.

Een limiet is het egocentrisme. Kinderen zijn geneigd om de wereld 

alleen vanuit zichzelf te bezien en zij kunnen zich niet of slecht 

inleven in anderen. Zij kunnen met andere woorden nog niet goed 

perspectief nemen. Dit zorgt ervoor dat kinderen regelmatig langs 

elkaar heen praten. Een andere limiet is centratie. Dit is de neiging 

om te focussen op één enkel, opmerkelijk object of gebeurtenis, 

waardoor andere relevante dimensies niet gezien worden: ‘Hé, dat is 

mijn letter’.

De leerstijl die bij deze periode hoort is die van leren aan de hand van 

beleving en doorleving. Het gaat om spontaan leren, waarbij het vrije 

spel een belangrijke rol inneemt.

Pas vanaf ongeveer het zesde à zevende jaar verkeren kinderen in 

het concreet operationele stadium (7 tot 12 jaar). Dat wordt geken

merkt door een begin van logisch redeneren en vooruitgang in het 

conservatie concept. De leerstijl die bij deze fase hoort is die van 

gerichte, gestructureerde didactische en programmatische aanpak. 

Het NIEuwE 
onDerwijsbeleiD          PrOF.Dr. s. GOOrHuis-BrOuWer

Het Onderwijs gaat zich onder de nieuwe regering richten op twee belangrijke dingen:
In de PABO komt differentiatie die leidt tot een specifieke bekwaamheid voor het jongere of oudere kind. 
Kinderen met een taalachterstand moeten worden opgespoord en bijgespijkerd.
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taalachterstand
Over het tweede punt ben ik minder enthousiast, omdat men de taal

achterstanden al voor het zesde jaar wil vaststellen en programma

tisch wil remediëren (wet OKE). Over de argumenten die men daarbij 

gebruikt ben ik wel enthousiast: de lees en rekenprestaties van kin

deren in groep 8 moeten omhoog. Dat kan echter alleen als men 

zich goed realiseert wat taal inhoudt. Er moet onderscheid gemaakt 

worden tussen Nederlandse taalverwerving als moedertaal en  school

taal. Taal bestaat uit verschillende onderdelen: leren spreken van het 

Nederlands (moedertaalverwerving) en leren lezen van het Neder

lands, spellen en grammaticaonderwijs (schooltaal).

Eerst leren kinderen de Nederlandse taal op een orale manier. Door 

met kinderen te praten, te rijmen en te zingen en door ze voor te 

lezen leren ze zich in het Nederlands uit te drukken, Aan het eind van 

groep 2 zijn ze dan zover dat ze spontaan een verhaaltje, duidelijk en 

met een goede woordvolgorde en een goede woordvorming kunnen 

vertellen. Meestal gaat dit samen met de overgang naar het stadium 

van het concreet operationele denken en door die twee ontwikke

lingsstappen samen (taal en denken) kan dan de stap gemaakt wor

den naar andere taalvelden die in het onderwijs de aandacht moeten 

krijgen: lezen, spellen en grammaticaonderwijs.

Wil men goed taalonderwijs in groep 8 afleveren dan moeten vanaf 

groep 3 leeskilometers worden gemaakt en moet taal als vak onder

wezen worden.

De doorlopende leerlijn voor effectief taal en leesonderwijs ziet er 

als volgt uit:

De groepen 1 en 2 vallen nog onder het speelse 

leren. Het gaat erom met de kinderen te commu

niceren, waardoor ze het Nederlands leren spreken 

en hen literaire beleving bij te brengen. Dit laatste 

gebeurt door het vertellen dan wel voorlezen van 

verhalen.

Kinderen beneden de 6 jaar kunnen natuurlijk wel 

een taalachterstand hebben, maar die wordt niet 

opgelost door een programmatische aanpak uit te 

rollen over de kinderopvang, de peutergroepen en 

de groepen 1 en 2. Men komt dan niet tegemoet aan 

de manier, waarop kinderen de taal leren: spontaan 

door erin ondergedompeld te worden.

Bovendien zijn taalachterstanden bij jonge kinderen 

niet altijd het gevolg van te weinig blootgesteld zijn 

aan het Nederlands (dat is alleen bij 40% van de 

allochtone kinderen het geval), maar vaak is er ook 

een onderliggend probleem, zoals een verminderd 

gehoor of een verminderd algeheel leervermogen. 

Dan is een andere aanpak nodig dan een ‘taalme

thode’.

Prof.dr. S. Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog 

spraakpatholoog bij het Universitair Medisch 

Centrum in Groningen
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De zoveelste loot
Leef gezond en wees voorzichtig. Aan dit rijtje leefregels kan in het 

onderwijs nu toegevoegd worden: werk opbrengstgericht. De zoveel

ste loot aan de onderwijsboom? En we kennen al wat takken: com

petentiegericht onderwijs, effectief onderwijs, handelingsgericht 

werken of passend onderwijs. Helaas de meeste takken en twijgen 

strijden voor hun bestaan, leiden een kwijnend bestaan, of zijn zelfs 

helemaal gesnoeid.

container begrip
Opbrengstgericht werken betekent dat leraren zich moeten focussen 

op de leeropbrengsten van de leerlingen, met andere woorden ‘uit 

de kinderen halen wat erin zit. Daarbij kan de lat niet hoog genoeg 

gelegd worden’, aldus de voorstanders.

Ogenschijnlijk is daar niets op tegen. Wie wil nu niet dat de kinderen 

laten zien wat er in potentie inzit. Maar er schuilt hier een addertje 

onder het gras. Uit de kinderen halen wat erin zit. Bedoeld wordt 

positieve dingen, want wie stimuleert de potentie van het kind dat 

graag pest, obstinaat gedrag vertoont en goed grafity kan spuiten. 

Om nog maar niet van erger te spreken. Het moge duidelijk zijn dat 

bepaalde karaktertrekken en gedragskenmerken door ouders en pro

fessionals in opvoeding en onderwijs optimaal gestimuleerd moeten 

worden en andere absoluut niet. Selecteren dus. Daarbij gaat het om 

wat wil ik als opvoeder/leraar bereiken en wat hebben mijn inspan

ningen voor resultaat. Als ik mijn (be)doel(ing)en haal, dan werk ik 

opbrengstgericht. Er is echter een dilemma: Richt ik mij als school 

op de ontwikkeling van het totale kind, of op de belangrijkste basis

vaardigheden, bijvoorbeeld op rekenen en taal? Let wel, deze doe

len zijn geheel verschillend, maar kunnen wel in beide benaderingen 

opbrengstgericht bekeken worden.

vernieuwingsscholen zijn naïef
Stel je wilt een autorijschool beginnen. Je beschikt al over de nodige 

papieren. Naast het aanleren van een goede rijvaardigheid, wil je bij

dragen aan grotere verkeersveiligheid door je leerlingen te leren: rij

den door een tunnel, in ‘t donker, met een wijntje op, onder psychisch 

moeilijke omstandigheden en te leren slippen en filerijden. Je gaat na 

wat de leerlingen moeten kennen en kunnen en constateert dat de 

examinator naast het rechttoe rechtaan rijden, ook let op: keren op 

een smalle weg, achteruit inparkeren en de hellingproef. Omdat het 

aantal geslaagden aangeeft of je een goede rijschool bent of niet ga je 

de laatstgenoemde, beperkte vaardigheden, oefenen en oefenen. Uit 

tactische en financiële overwegingen kies je voor dat laatstgenoemde 

programma, waarbij helaas de verkeersveiligheid minder gediend is, 

maar je wel veel geslaagden oplevert. Je bent toch niet gek. 

Veel vernieuwingsscholen zijn op zijn minst naïef. Ze weten niet wat 

de ‘examinator’ (de toezichthouder/inspectie) vraagt en wat hij met 

de gegevens doet. Vertrekpunt van de beoordeling door de inspectie 

zijn de resultaten van de leerlingen behaald op de afgenomen toet

sen. Toetsen die scholen zelf gekozen hebben, waarvan de inhoud bij 

veel leraren niet of nauwelijks bekend is en waarvan ook niet duidelijk 

is hoe andere scholen ermee omgaan: de oefenfrequentie, de juiste 

afname, en het presenteren van de gegevens. Een en ander gebeurt 

om scholen de maat te nemen met een gestandaardiseerde maat. Het 

resultaat van deze vergelijking heeft grote maatschappelijke conse

quenties. Je wordt op basis hiervan gekwalificeerd als een voldoende, 

zwakke of zeer zwakke school. Je kiest de strategisch beste aanpak. 

Je bent toch niet gek.   

Wat moet
De overheid en de scholen leggen nadrukkelijk vast wat in het onder

wijs aan de orde moet komen. De overheid doet dat door middel 

van wet en regelgeving en door het houden van toezicht door onder 

andere de inspectie van het onderwijs. De scholen doen dat door haar 

eigen missie en visie (uitgangspunten en doelen) in de schooldocu

menten (schoolplan en gids) vast te leggen. Daarin zijn ook de eisen

van de bevoegd gezag opgenomen. Het bevoegd gezag (school

bestuur), een speler in het onderwijsveld die zich de laatste tijd meer 

en meer manifesteert en zich nadrukkelijk met de onderwijsinhouden 

bezighoudt. Dat komt omdat de overheid de besturen rechtstreeks 

aanspreekt op hun verantwoordelijk wat betreft de zorg voor de 

onderwijskwaliteit, zowel over de onderwijsinhoud als de vormgeving. 

Zo zijn er schoolbesturen die een bepaalde toetsing, bijvoorbeeld de 

afname van Citotoetsen, voorschrijven en daarmee invloed uitoefe

nen op het schoolprogramma. Een heilloze ontwikkeling. Zeker als je 

bedenkt dat sommige besturen veel verschillende scholen besturen en 

in hun beleid vaak uniformiteit nastreven. 

Op zich is het niet vreemd dat de overheid zich bemoeit met datgene 

wat leerlingen moeten leren. Het is als burger van dit land van belang 

dat we kennis en vele vaardigheden gemeenschappelijk bezitten. Dat 

vergemakkelijk de communicatie en de saamhorigheid. Trouwens wie 

Opbrengstgericht 
WerKen, 
wEES alERt! 
HenK van Der WeijDen
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betaalt, bepaalt. Er hoeft dan nog niet sprake te zijn van staatspeda

gogiek, of didaktiek. Dat kan wel ontstaan als er teveel (staats)eisen 

komen en de eigen speelruimte van scholen beperkter wordt. En daar 

is meer en meer sprake van.

vernieuwingsscholen en de wet
Vernieuwingsscholen hebben geen moeite met de uitgangspunten 

en doelen van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de gefor

muleerde kerndoelen voor het (basis)onderwijs. Vernieuwers gaan uit 

van het primaat van de opvoeding (het gaat om het kind in de leer

ling), het werken aan een brede en ononderbroken ontwikkeling (niet 

verengen tot rekenen en taal, en geen leerstofjaarklassensysteem) en 

het werken met basisprincipes of kernkwaliteiten. Kortom, zij streven 

naar goed onderwijs. Dat is leerlingen leren samenleven en daarbij 

hoort goede instructie, en het aanleren van essentiële voorwaarden 

voor dat samenleven: sociale vaardigheden, taal en rekenen. Mensen 

buiten het vernieuwingsonderwijs suggereren vaak dat vernieuwings

scholen het niet zo nauw nemen met deze aspecten van het onder

wijs. Maar dat is een grote misvatting. 

Opbrengstbewaking
Wettelijke regelgeving vermeldt sinds 1 juli 2010 de wijze van meting 

en beoordeling van leerresultaten van de leerlingen. De inspectie kijkt 

naar ‘alles’, maar vooral naar de opbrengsten bij rekenen en begrij

pend lezen. Voor deze vakken zijn minimumeisen geformuleerd. Deze 

worden regelmatig aangepast en er is, volgens de inspectie, overleg 

met het onderwijsveld.

De inspectie gaat ervan uit dat er een veel hogere opbrengst valt te 

behalen, als de leraren aansturen op het leveren van goede prestaties, 

nagaan of leerlingen hun uitleg begrijpen, meer tijd aan het reken en 

taalonderwijs besteden en hun onderwijs meer afstemmen op ver

schillen tussen leerlingen. Allemaal open deuren. 

Het appèl aan alle scholen om meer aan taal en rekenen te doen 

heeft als gevolg dat verschillen tussen gemiddeld scorenden en laag

scorenden groter worden om de eenvoudige reden dat kinderen die 

opgroeien in een stimulerend milieu veel meer dan de andere kinde

ren van onderwijs profiteren. Daarom: het door de school gekozen 

onderwijsconcept samen met de specifieke kenmerken van de school

populatie bepalen het gewicht van het in de kerndoelen vastgelegde 

onderwijsaanbod. Landelijke uniformiteit, meten met landelijk genor

meerde toetsen, is hierbij uit den boze. Onderwijskwaliteit van een 

afzonderlijke school is niet vast te stellen aan de hand van discrimine

rende, selectieve toetsen.

Moraal van het verhaal
• Werk opbrengstgericht en zeg dat ook tegen een ieder die dat 

horen wil.

• Richt je in je werk op alle basisprincipes/kernkwaliteiten (breed).

• Gebruik toetsen alleen diagnostisch.

• Stel je niet naïef op in de richting van de beoordelaars (Maak als 

team grondig studie van de voorschriften en brochures van de 

inspectie). 

• Realiseer je dat beoordelaars ‘breed luisteren’, maar ‘smal kijken’ 

(alleen rekenen en begrijpend lezen).

• Eis opperste duidelijkheid (object en eisen).

• Schat de beoordeling van de inspectie zelf van tevoren in.

• Benoem een deskundige in het team die alles weet van het verant

woorden van de opbrengsten.

advies
Gecertificeerde vernieuwingsscholen melden bij het ministerie en bij 

de onderwijsinspectie dat zij hun opbrengsten ‘breed’ (alle leer en 

vormingsgebieden) én afgestemd op de individuele leerling willen ver

antwoorden. Niet volgens de opbrengstmeting met landelijk genor

meerde toetsen zoals nu veelal op basisscholen plaatsvindt, maar met 

behulp van ontwikkelings en uitstroomperspectieven van individuele 

leerlingen. Een werkwijze die de inspectie in speciale scholen voor 

basisonderwijs al hanteert.

Henk van der Weijden is onderwijspedagoog  

en oud-inspecteur van het onderwijs.
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Voor veel vernieuwingscholen geldt dat ze een dubbele identiteit 

kennen. Ook bij jenaplanscholen is dat het geval. Die hebben een 

levensbeschouwelijke én een pedagogische identiteit. Het gaat daar 

om openbaar en algemeen, katholiek, protestantschristelijk en 

oecumenisch bijzonder jenaplanonderwijs. Hun gemeenschappelijk 

onderwijsconcept verenigt hen. Ze verschillen in levensbeschouwelijk 

opzicht, dat kan althans het geval zijn.

Het is opmerkelijk dat alle vier typen ruim in het bestand van jena

planscholen voorkomen, met recht kunnen ze zuiloverstijgend wor

den genoemd. Jenaplan in Nederland begon in de jaren zeventig van 

de vorige eeuw met katholieke en protestantschristelijke scholen. Al 

snel daarna volgden enkele openbare scholen. Nog weer later kwa

men er algemeen bijzondere jenaplanscholen, doorgaans op initiatief 

van ouders.          

Openbaar  
Openbare jenaplanscholen hebben geen specifieke levensbeschouwe

lijke grondslag. Dat onderwijs is neutraal, het wordt in de wande

ling wel ‘passief neutraal’ genoemd. De bekende slogan ‘Onverdeeld 

naar de openbare school’ maakt duidelijk wat principiële voorstanders 

van openbaar onderwijs voorstaan: alle kinderen gaan naar dezelfde 

school, zeker niet naar een bijzonderconfessionele school. Kinderen 

kunnen op school leren hoe met andersdenkenden om te gaan, daar

voor zijn geen speciale maatregelen nodig, zo luidt de opvatting. Dat 

uitgangspunt zou tot passiviteit kunnen leiden, zoals het uit de weg 

gaan van verschillen in opvatting door die te verzwijgen.  

 
algemeen bijzonder
De grondslag van het algemeen bijzonder onderwijs  een relatief 

kleine ‘zuil’ die geen zuil wil zijn  kent in levensbeschouwelijk opzicht 

actieve pluriformiteit als kenmerk. Verschillen in overtuiging worden 

niet verzwegen, ze worden juist onmisbaar geacht voor goed onder

wijs. Veel algemeen bijzondere scholen zijn door ouders opgericht, 

dat geldt ook voor een aanzienlijk deel van de jenaplanscholen. 

Ouders waren in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw ontevreden 

over het reguliere onderwijs. Ze lieten zich voorlichten over ‘ander 

onderwijs’ en kozen vaak voor Jenaplan. Dit alles is verleden tijd, 

omdat de voorwaarden voor het oprichten van een eigen school zo 

zijn aangescherpt dat er al geruime tijd geen nieuwe door ouders 

opgerichte jenaplanscholen bijkomen. 

In theorie stemmen algemene bijzondere scholen het meest over

een met het openbare onderwijs. Ook bij dat onderwijs hoort een 

levenbeschouwelijke terughoudendheid, bovendien een overheid 

op gepaste afstand en ouders die mede de inhoudelijke kleur van 

de school bepalen. ‘In theorie’, want de praktijk kan anders zijn. 

Waar groepsleiders aan de leiband van ouders lopen komt er van 

de  noodzakelijke relatieve autonomie van groepsleiders en van 

het team als geheel niet veel terecht. Menig schoolleider van een 

algemeen bijzondere school kan erover meepraten, al lijkt een 

acceptabele balans tussen de autonomie van het team en sturing 

door ouders die staan voor ‘hun school’ – ze vormen doorgaans ook 

het bestuur – vaak te zijn gevonden.

confessioneel
Lang niet alle confessionele scholen kunnen tegelijkertijd jenaplan

school zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de diverse vormen van pro

testants onderwijs  orthodox, reformatorisch en evangelisch  én voor 

katholiek onderwijs dat zich, trouw aan de katholieke geloofsbelijdenis 

en het vele dat daarmee samenhangt, nadrukkelijk als ‘roomskatho

liek’ afficheert. In deze scholen wordt de eigen levensbeschouwelijke 

keuze gezien als de enig juiste. Bij katholieke scholen gaat het hoog

stens om een kleine groep ‘orthodoxe scholen’ die weinig van zich laat 

horen. Pogingen van de bisschoppen in het verleden, bisschop Gijsen 

voorop, om katholieke scholen aan de roomskatholieke geloofsleer te 

binden om zo greep te hebben op het godsdienstonderwijs zijn mislukt. 

Het protestantse onderwijs met een orthodoxe signatuur is omvang

rijk. Waar dat overheerst, onder meer in Staphorst en andere delen van 

Overijssel, op de Veluwe, in het zuidwesten van de provincie Utrecht 

en in grote delen van Zeeland zijn er geen jenaplanscholen, omdat 

dat onderwijsconcept met de uitgangspunten van orthodox onder

wijs onverenigbaar is. Met de komst van import verandert de situatie. 

Ouders die ‘ander onderwijs’ wensen voor hun kinderen kunnen in 

principe een eigen school oprichten, bijvoorbeeld een jenaplanschool, 

ook kan de gemeente zorgen voor de komst van openbaar onderwijs. 

Orthodox protestants onderwijs is met Jenaplan onverenigbaar, hoog

stens kunnen ‘werkvormen’ worden overgenomen.  

En Islamscholen met een jenaplanidentiteit? Die zijn er niet en, een 

weinig riskante voorspelling, die komen er ook niet. Orthodoxe mos

lims zijn, net als orthodoxe protestanten, overtuigd van het eigen 

gelijk en dat gaat met Jenaplan nu eenmaal niet samen. Ook islami

tische scholen hebben weliswaar de verplichting om het vak ‘geeste

lijke stromingen’ te verzorgen, maar daarbij gaat het om niet meer 

dan overdracht van objectieve informatie. 

We zullen in een aantal artikelen in Mensenkinderen afzonderlijk aan

dacht besteden aan het algemeen bijzondere, het protestantschriste

lijke en het oecumenische bijzonder onderwijs én aan het openbaar 

onderwijs. Het katholieke onderwijs komt al in dit nummer van  Men

senkinderen aan de orde. In een afsluitend artikel confronteren we 

wat aan de orde kwam onder meer met wat Petersen heeft gezegd 

over de relaties tussen pedagogiek, levensbeschouwing en religie. 

Dan zal het ook gaan om de invulling van de term ‘God’, bij Petersen 

een werkelijkheidsbegrip naast mens en natuur, in het Duits: Gott, 

Natur und Menschenwelt.  

Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan  

Vereniging en redacteur van Mensenkinderen

jenaplanscholen en hun 
levenbeschouwelijke iDentiteit      aD BOes
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We zijn op bezoek bij de katholieke 

jenaplanschool De Korf in Apeldoorn 

en spreken daar met Carolijn Toren en 

Marga Zeman, beiden leiden ze een 

stamgroep, en met Adry Sanders, de 

schoolleider, die haar taak over enige 

tijd aan Marga zal overdragen. 

Enkele straten van de school verwij

derd wijzen bordjes de weg. Het valt 

op dat daarop  ‘Jenaplanschool’ staat, 

het woord katholiek komt er niet op 

voor. Toeval of beleid? Het laatste, 

zo blijkt. Anders dan Jenaplan kan de 

term katholiek nog van alles beteke

nen. Er zijn in Apeldoorn nog zestien 

andere scholen die zich katholiek of 

roomskatholiek noemen. De Korf is, 

samen met de andere acht jenaplan

scholen, aangesloten bij de Stichting 

Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe 

(SKOFV). Het bestuur beheert in totaal 

27 basisscholen.       

Adry wil in een gesprek met potentiële 

ouders duidelijk maken waar De Korf 

als een katholieke school voor staat. 

Van ouders wordt gevraagd dat ze 

bewust voor de uitgangspunten van de 

school kiezen. Ze ervaart die gesprek

ken als boeiend én noodzakelijk.  

innovatie in de jaren ´70
In het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw maakten veel 

scholen een snelle ontwikkeling door. De noodzaak om tot een ander 

onderwijsconcept te komen drong in veel scholen door. De klassi

kale school en het leerstofjaarklassensysteem werden als traditioneel 

beschouwd. Het grootste bezwaar gold het zittenblijven en een hoog 

verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs. Hoewel exacte 

gegevens ontbreken is het wel zeker dat er in het toen nog katholieke 

onderwijs opmerkelijk veel scholen ‘om’ gingen in de richting van 

Jenaplan. Ook de publicaties van de professoren Stevens en Doorn

bos hebben daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld. Chris Jansen, 

werkzaam bij het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) en later de 

eerste voorzitter van de Stichting Jenaplan ging het land door met 

een verhaal over Jenaplan. Je zou op de landkaart kunnen aanwijzen 

waar hij is geweest om scholen voor dat onderwijsconcept te interes

seren. Dat geldt bijvoorbeeld voor Friesland, waar van oorsprong klas

sikale scholen in onder meer Drachten en Wolvega aan de kwalificatie 

‘katholiek’ ‘Jenaplan’ toevoegden. Voor een deel had deze innovatie 

een wild karakter. Suus Freudenthal kon met smaak vertellen dat ze in 

het voorjaar met regelmaat werd gebeld met de vraag wat er nodig is 

om in september met Jenaplan én met stamgroepen te kunnen begin

nen. Enkele brochures zouden de weg wijzen. Menige school keerde 

na korte of langere tijd op zijn schreden terug. Jenaplan bleek aan

zienlijk meer te betekenen dan kinderen van verschillende leeftijden 

bij elkaar zetten in afwachting van gewenste ontwikkelingen.   

De voorgeschiedenis
Het is waarschijnlijk dat de ontwikkeling van De Korf heeft plaats 

gevonden in een  doordacht en haalbaar tempo. De school dateert 

van 1972, was eerst een klassikale school  die zich vanaf 1974 tot 

een jenaplanschool ontwikkelde. Er zijn door het bisdom pogingen 

ondernomen om ‘rooms’ aan ‘katholiek’ te koppelen, maar zoals 

in tal van andere plaatsen werd de band tussen school en kerk, zo 

die er al was, steeds minder strak. Het was en is ondenkbaar dat 

de bisschop de inhoud van het godsdienstonderwijs bepaalt. Onder 

het bewind van vooral de toenmalige bisschop van Roermond zijn 

weliswaar krachtige pogingen gedaan om greep op het onderwijs te 

krijgen, maar die zijn mislukt. Scholen hadden ervaren wat vrijheid 

is, ze wilden niet meer terug. Meegespeeld hebben tenminste twee 

factoren. Op de eerste plaats kende het katholieke onderwijs een soe

pel beleid bij benoemingen. Niet meer dan ‘van huis uit katholiek’ 

leverde geen belemmering op om een benoeming te krijgen, anders 

dan bij  protestantschristelijke scholen. Daar werd, zij het niet overal, 

gevraagd naar onder meer de kerkgang. Op de tweede plaats kozen 

en kiezen steeds minder ouders voor een roomskatholieke school. 

katHoliek jenaPlanOnDerWijs aD BOes

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N
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De Korf heeft sinds jaar en dag overwegend te maken met ouders die 

op ‘Jenaplan’ en niet op ‘katholiek’ afkomen. Dat betekent niet dat 

de oorspronkelijke levensbeschouwelijke achtergrond van de school, 

katholiek, wordt verzwegen. 

Petersen en kerkelijk onderwijs 
Petersen heeft destijds stelling genomen tegen de bemoeienis van 

kerk, economie en staat met de school. Geen van drieën zou mogen 

bepalen wat er in de school gebeurt. De school is een pedagogisch 

instituut dat een grote mate van autonomie behoeft. Het succes 

van het Jenaplan past in de Nederlandse traditie die scholen een 

grote mate van vrijheid gunt, waarbij moet worden opgemerkt dat 

daarvoor steeds opnieuw moet worden gestreden. Ook nu is waak

zaamheid geboden, want het onderwijs ondervindt de overheersing 

van het economisch denken. Kinderen worden in de eerste plaats 

beschouwd als een toekomstige werknemer of werkgever die bijdra

gen aan groeiende materiële welvaart. Daarom worden rekenen en 

taal ‘hoofdvakken’ ook al kent de wet die niet. Van een brede visie 

op onderwijs waarvan de Wet op het Primair Onderwijs getuigt is 

momenteel weinig meer zichtbaar. De confessionele politieke partijen 

die destijds voor hun vrijheid vochten laten zich in dit opzicht inpak

ken. Een breed gedragen verzet bij vernieuwingsscholen tegen de 

wijze waarop de overheid via de inspectie toezicht uitoefent en over 

opbrengsten oordeelt is illustratief voor de huidige situatie.    

een katholieke identiteit
De Korf is katholiek, samen met 26 scholen in de regio waarvan er 

drie hebben gekozen voor het Jenaplan. Het katholicisme van de 

school is dat van het pastoraal concilie uit de beginjaren zeventig en 

de AchtMeibeweging. Aan de orde waren onder meer de katholieke 

geloofsleer die als klemmend werd ervaren, seksualiteit en voorbe

hoedmiddelen, de openstelling van het priesterschap voor vrouwen 

en solidariteit met de Derde Wereld. De AchtMeibeweging is in 

2002 opgeheven. Nu zijn er nog de Mariënburgvereniging en, samen 

met het protestantisme, het periodiek VolZin. Hoe deze achtergrond 

zich zo veel jaren later vertaalt in de praktijk van het onderwijs in 

De Korf wordt duidelijk in de informatie die ouders krijgen. In het 

gesprek stelt Adry onder meer de levensbeschouwelijke achtergrond 

van de ouders aan de orde en hoe die zich verhoudt tot de grondslag 

van de school. De school is geen partner van de kerk, de pedago

gische en onderwijskundige keuzen worden niet van een bepaalde 

theologie afgeleid.   

In dezelfde wijk in Apeldoorn staan naast De Korf een protestants

christelijke, een openbare en een roomskatholieke school. Er valt 

voor ouders te kiezen. De Korf heeft naar verhouding veel kinderen 

van buiten de wijk van voor Jenaplan kiezende ouders. 

Benoemingen
Bij benoemingen staat een bepaalde levensbeschouwelijke achter

grond van de sollicitant niet voorop. Er wordt in de eerste plaats 

een goede stamgroepsleider gezocht. Gevraagd wordt bij te dragen 

aan de levensbeschouwelijke identiteit, zoals die verwoord is in het 

schoolwerkplan.  Dat is heel wat meer dan respecteren. 

actieve pluriformiteit
In ons gesprek wordt duidelijk dat de school zich kenmerkt door 

actieve pluriformiteit. De kinderen en ouders worden niet geconfron

teerd met één visie die moet worden geslikt, in tegendeel. Actief is de 

school, omdat ook controversiële zaken bewust aan de orde worden 

gesteld. Zonder te overheersen kunnen de opvattingen van de stam

groepsleiders aan de orde komen. Dan zijn aan de orde ‘Dat denk ik’ 

en ‘Wat denk jij?’ De school ontvangt gastsprekers en de kinderen 

gaan met regelmaat op stap. Wereldoriëntatie blijkt het ‘hoofdvak’, 

waarbij de betekenis van ondersteunende vakgebieden als taal en 

rekenen niet wordt onderschat. De school is relatief klein en wordt 

ervaren als een hechte gemeenschap van groepsleiders, kinderen en 

hun ouders.   

verzuiling
Adry wil nog aan de orde gesteld zien dat het jenaplanonderwijs nog 

altijd lijdt onder de verzuiling. Het zijn de besturen, in Apeldoorn zijn 

dat de protestantschristelijke, die verhinderen dat jenaplanscholen 

zich samen sterk maken. Ze ervaart dat in de Apeldoornse verhoudin

gen als pijnlijk.  

En dan zie ik op internet dat veel Jenaplanscholen, anders dan bij De 

Korf het geval is, zich roomskatholiek noemen. Ik ga onderzoeken of 

en zo ja, in hoeverre dat verschil maakt.

Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan  

Vereniging en redacteur van Mensenkinderen

De Korf is katholiek niet alleen doordat een deel van de 

stamgroepsleiders en een deel van de  kinderen katholiek 

zijn of doordat er christelijke feesten gevierd worden. Het 

katholiek zijn zal meer gezocht moeten worden in de manier 

waarop de stamgroepsleiders, kinderen  en ouders met elkaar 

omgaan.

De school streeft ernaar ieder mens in zijn eigen waarde 

te laten. De bedoeling is de kinderen voor zichzelf ook die 

waarde te laten ontdekken. Respect is een belangrijke waarde 

en ieders levensopvatting is waardevol. (basisprincipe 9)

Wij zijn een school die verhalen vertellen in het 

ontwikkelingsproces van een kind een wezenlijk aspect 

vinden. Daarbij ontbreken de Bijbelverhalen niet. 

Er is geen vast uur op het rooster voor godsdienstonderwijs. 

Bidden is geen vast ritueel waar we de dag mee beginnen en 

eindigen.

Een keer per jaar is er in de school een gezamenlijk 

catecheseproject. Met de parochie hebben we geen directe 

verbinding. Ouders moeten de communie van hun kinderen 

op eigen initiatief via de kerk laten verlopen. In de stamgroep 

wordt wel aandacht en tijd ingeruimd voor de kinderen die 

communie hebben gedaan of andere godsdienstige feesten 

vieren.

Vanuit deze achtergrond willen allen die bij de school 

betrokken zijn hun werk doen met respect en waardering 

voor de inzet van iedereen. Geestelijke stromingen worden 

door de jaren expliciet in de bovenbouw behandeld: 

Jodendom, Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam en 

niet religieuze stromingen.

Uit: De schoolgids van De Korf

Z o R g  v o o R  a l l E  K I N D E R E N 
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Leraar van het jaar
Op 2 oktober 2010 werden de Leraren van 

het jaar 2010 bekend gemaakt. Een van hen 

is Mathijs ter Bork, groepsleider van een mid

denbouwgroep van Openbare jenaplanschool 

‘t Broekhoes uit Balinge (Drenthe).

Kinderen, collega’s en ouders omschrijven 

hem als een fantastische groepsleider, met 

een groot hart voor het kind zelf. Mathijs 

gaat innoverend te werk en heeft veel aan

dacht voor alle vakgebieden en zijn collega’s.

De doelstelling van deze verkiezing is kwali

teiten van leraren in het primair, voortgezet 

en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en 

bespreekbaar te maken en het leraarschap 

op een positieve manier in beeld te brengen. 

De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt 

zich daarom op die leraren die in staat zijn 

hun omgeving te overtuigen van hun kwa

liteiten, die hierover in gesprek durven en 

kunnen gaan en die weten te inspireren. We 

hopen van Mathijs als ambassadeur van het 

jenaplanonderwijs nog veel te horen.

Peter 
PeterSenPrijS
Vooraf gaand aan de pre

sentatie van de school 

tijdens de jenaplanconfe

rentie in november werd 

de Peter Petersenprijs aan 

de Dr. Schaepmanschool 

in Barendrecht toege

kend. De prijs wordt jaar

lijks toegekend aan een 

school die op een bijzondere manier vorm 

geeft aan het jenaplanonderwijs.

De reDactie Zoekt
Nu Ad Boes en na een feestelijke redactie

vergadering in november en met zijn grote 

bijdrage aan dit nummer echt afscheid heeft 

genomen van de redactie zijn we op korte 

termijn op zoek zijn naar versterking. Wie 

voelt zich uitgedaagd om deel uit te maken 

van onze redactie? De belangrijkste taken 

zijn het beoordelen van artikelen en mee

denken over nieuwe thema’s en artikelen. 

De redactie komt vijf keer per jaar bij elkaar 

in Amersfoort. Felix Meijer geeft u graag 

meer informatie.

jaargang 26
In dit jaar zullen de volgende the

ma’s nog aan bod komen:

• maart: Spel en beweging

• mei: Ontwikkelen jongens en 

meisjes zich anders? Wat bete

kent dat voor het leren en het 

onderwijs?

We zijn op zoek naar mensen die 

een artikel bij een van deze the

ma’s willen schrijven. 

Maar ook wanneer u een artikel wilt schrij

ven over iets waar u trots op bent, bent u van 

harte welkom. Uw bijdrage in de vorm van 

artikelen, cartoons, foto’s of columns worden 

door ons erg gewaardeerd. Voor meer infor

matie kunt u terecht bij Felix Meijer, mensen

kinderen@hetnet.nl, 

035 6280242 of 06 44236283

aan ’t Hart

Dag vaN DE jENaplaN 
INtERNE BEgElEIDER

woensdag 30 maart 2011  •  10.30 - 15.30 uur  •  Samaya, Werkhoven  
o.l.v. Anne-Mieke van den Heuvel en Dominique van de Vugt (Dr. Schaepmanschool, Ridderkerk)

3 en 4 november 2011  DE ZEStIENDE Njpv coNfERENtIE

Dag vaN DE jENaplaNDIREctEuR
woensdag 30 maart 2011  •  10.30 - 15.30 uur  •  Samaya, Werkhoven  •  Directeuren leren van elkaar

Inschrijven kan vanaf 1 april 2011
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DAT TELT , een boek met bouwstenen voor 

levend rekenonderwijs, is uit! 

Een praktische gids voor scholen die 

zonder rekenmethode willen wer-

ken. DAT TELT is ontwikkeld door 

Jimke Nicolai, Rouke Broersma en 

Freek Velthausz.  Het bevat behalve 

achtergrondinformatie over levend 

rekenen ook leerlijnen, brevetten en 

veel inspirerende voorbeelden. 
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Allereerst maakt Petersen duidelijk dat een goede 
groepsleider levenslang een groeiproces door-
maakt. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de 
kinderen die hij onder zijn hoede heeft. Kinderen kunnen in 
dit opzicht door het onderwijs groeien als de groepsleider ten-
minste niet uit angst op afstand blijft of geen interesse toont. 
Een groepsleider en zijn kinderen zijn enkele jaren samen op 
weg. Het is mogelijk van een gezamenlijk zoeken naar ook 
‘meer waarheid’ te maken. Het is van belang dat kinderen hun 
groepsleider zien worstelen met levensvragen én dat hij hen 
daarbij betrekt. We hebben het hier niet alleen over heel inge-
wikkelde problemen. Ook kleuters stellen, als ze daartoe de 
gelegenheid krijgen en het klimaat daarvoor gunstig is, vragen 
die een filosofisch karakter hebben. In de bovenbouw zijn er 
geplande kringsituaties over wereldbeschouwelijke vragen, in 
de onderbouw gaat het eerder om kleine gesprekjes met kin-
deren afzonderlijk of in een kleine groep. Elke groep heeft wel 
enkele ‘denkertjes’. Zij vragen nogal eens extra aandacht, daar 
staat tegenover dat ze voor de groep als geheel veel kunnen 
betekenen.  

Vragen ter discussie
1. In hoeverre ben je op de hoogte met de wereldbeschou-

wing van je collega’s? Als dat zo is, is dat toeval of voeren 
jullie (ook) doelgericht gesprekken met een beschouwelijk 
karakter? Zo ja, hoe ervaar je die? 

2. Hoe geef je vorm aan het onderdeel geestelijke stromin-
gen? (Wordt er over het suikerfeest vanaf de onderbouw 
al gesproken?)

3. Maak je thema’s en gebeurtenissen, waarvan je had 
gehoopt dat de kinderen er niet mee zouden worden 
geconfronteerd, bespreekbaar? (de vernietiging van de 
Twin Towers op 9/11, een moord of schietpartij in de eigen 
woonplaats, enz.). 

 Is, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en wat zij 
aankunnen, verzwijgen steeds of wel eens gewenst? 

4. Vooral in bovenbouw: heb je (met regelmaat) gasten in je 
groep die vertellen over hun wereld- en levensbeschou-
wing en daarover met de kinderen in gesprek gaan? 

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 150, Groningen 1982, vertaling van 

Peter Petersen ‘Führungslehre des Unterrichts’, 1937. 

insPiratie   
VAnuit 
de bron 

AD Boes

Wereldbeschouwing 

De wereldbeschouwing van de groepsleider 
zal de ondersteunende achtergrond van  
onderwijsactiviteiten zijn: ze zal daardoor 
verder rijpen, aangezien zij voor een 
volledige rijping een heel mensenleven 
nodig heeft. Wereldbeschouwing zou 
niet aangeleerd moeten worden, want 
dan verliest ze het beste van zichzelf, de 
kracht om te geloven, het onuitsprekelijke, 
haar diepgang en wordt, als ze aan de 
oppervlakte wordt gebracht, losraakt van 
de bodem waarin ze eens wortel schoot, 
en zo, ontworteld en zonder fundament, 
vervliegt ze in het niet.1 



Plakneuzen en ijspegels

Een paar weken geleden is Paco naar een andere school gegaan. Hij heeft vijf jaar bij ons 
op school gezeten. Paco woont om de hoek van de school. Ik leerde hem kennen toen hij 
in de onderbouwgroep kwam waar ik stamgroepsleider was. Paco kwam binnen op de 
dag na zijn verjaardag, omdat zijn moeder hem bracht, nu hij vier jaar was. En vanaf die 
dag kwam Paco iedere dag. Hij zat op zijn stoel, lag op de grond, liep op het plein of hing 
over het klimrek. Maar op al die plekken bleef Paco toch vooral in zijn eigen wereld. 
In die wereld gebeurde dan ook van alles. In het begin waren er vooral veel molens. Als de 
wieken van de molen draaiden, dan draaide Paco ook, zittend op zijn stoel, rondjes lopend 
om een boom op het plein. 
In de groep tekende Paco de mooiste molens tot in detail. Met zijn vingers en het geluid 
van de wind konden de wieken draaien. Dat fascineerde hem.
Bij de molens kwam na verloop van tijd de op- en neergaande zon, de maan, het onweer 
en vuurwerk. De binnenwereld van Paco nam hem volledig in beslag. Er was weinig ruimte, 
laat staan tijd, voor de buitenwereld. 
In de groep raakte hij ook alleen echt betrokken bij een aantal bewegende elementen, 
de rollende knikker van de knikkerbaan, de wijzers van de klok, het zonnescherm dat 
omhoog en omlaag kon. Als we werkten of bij groepsactiviteiten in de kring was Paco 
vooral daar mee bezig. 
Hij was liever buiten. Hij hield van twee bomen op het plein : de kastanje en dan met 
name in de tijd dat de boom vol hing met kastanjes in bolsters. En de esdoorn in de tijd dat 
het plein vol lag met zijn gevleugelde zaad. Die helikoptertjes waren prachtig. Nog leuker 
werd het toen hij ontdekte hoe je het zaad op je neus kon plakken. De esdoorn werd de 
plakneuzenboom. 
Buiten had Paco de vrijheid om niks te hoeven zien of om alleen dat te zien waar zijn oog 
op viel. En dat werd steeds meer. Hij bracht buiten bij ons binnen. Er was altijd wel iets 
wat hij moest laten zien of waarover hij moest vertellen. De manier waarop hij dat deed, 
maakte dat dingen opnieuw voelbaar of zichtbaar werden voor iedereen. Door de natuur 
iedere dag tot in de details te bekijken, werd de kennis van Paco groter en groter. Als we 
met de groep op pad gingen, kon ik zien hoe hij was gegroeid. Dat waren de momenten 
waarop hij niet uitverteld raakte. Hij kon niet wachten om het woord van de excursielei-
ders over te nemen. Hij straalde van plezier en betrokkenheid. 
Terug in de klas was die groei, het oprechte plezier en de betrokkenheid weer veel minder 
zichtbaar. Toen Paco voor de tweede keer groep 4 deed, werd ik opnieuw zijn juf. Hij 
probeerde nog altijd te doen wat ik hem vroeg, maar in alle tijd die we besteedden aan 
leren lezen en leren rekenen, beklijfde het alleen als er toevallig in zijn hoofd een deurtje 
open en een kamertje vrij was om iets in op te nemen. Hoe dan ook, een ijspegel aan 
het zonnescherm won het van iedere rekensom, een spinnenweb van elk woordweb. De 
achterstand op het gebied van rekenen en taal werd groter. De stapel met observaties, 
rapporten en handelingsplannen groeide. 
Tenslotte ging Paco naar een andere school; een school met veel kleinere groepen en 
meer mogelijkheden om hem de individuele begeleiding te geven die hij nodig heeft om 
zijn basis breder te maken.
Zijn tafel staat nog in de klas, we komen nog tekeningen en vergeten schriften van hem 
tegen. De tekeningen zijn er getuige van dat hij juist bij ons op school een prachtige start 
heeft kunnen maken. De schriften getuigen ervan dat het vertrek onvermijdelijk was. 
Gelukkig woont Paco om de hoek en fietst hij nog bijna dagelijks na half vier het plein op. 

Lekker rondjes rijden om de esdoorn en de kastanje. 

St amgroep  Ser ing


