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IrrItatIe  
of inspiratie             Felix Meijer

Op mijn enthousiaste uiteenzetting tijdens een scholingsbijeenkomst over de mogelijkheden van levend 

rekenen reageerde een cursist met ‘Het lijkt wel een Paboverhaal’. Ik reageerde verrast, waarop ze ver-

telde dat ze op de Pabo ook inspirerende verhalen hoorde, die in de praktijk voor haar op dat moment 

niet haalbaar waren. Mijn betoog sloot duidelijk niet aan bij waar zij mee bezig was. Zij werd in beslag 

genomen door hele andere dingen dan levend rekenen. Mooie verhalen landen pas, wanneer er moge-

lijkheden zijn om ze ook waar te maken. De zone van de naaste ontwikkeling is door omstandigheden 

soms nog even niet in beeld. Dan roepen ze alleen maar frustraties op en ontstaan er irritaties. 

Op dit moment is het aansluiten bij de behoeften en gevoelens van een groot aantal stamgroepleiders 

lastig. Velen worden in beslag genomen door de bezuinigingen en de daarmee samenhangende kleiner 

wordende formatie van volgend jaar. ‘Bezuinigingen?’ hoor ik u al zeggen, ‘het onderwijs zou toch 

gespaard worden door dit kabinet en voor het passend onderwijs zijn ze toch een jaar uitgesteld door de 

minister?’ Ondanks dat moet er volop bezuinigd worden door vele besturen. Ik kom op scholen door het 

hele land en bijna overal signaleer ik dezelfde onrust. Alleen op bestuurs- en managementgelden zou 

bezuinigd worden, maar in de praktijk lijkt dat heel anders uit te pakken. Een miscalculatie van besturen 

die vergeten zijn dat met de stijging van de gemiddelde leeftijd in het onderwijs ook de gemiddelde sala-

rissen stijgen, is veelal de oorzaak van extra maatregelen. Het lijkt er sterk op dat de gevolgen voor een 

groot deel afgewenteld worden op het aantal formatieplaatsen en stamgroepen in scholen. Zo hoorde 

ik bijvoorbeeld dat door het ontslaan van tijdelijke groepsleiders in januari en ook nog in maart kinderen 

van een bovenbouwgroep verdeeld moesten worden over andere groepen. Leg dat de kinderen, hun 

ouders en de betreffende stamgroepleider, midden in het schooljaar, maar eens uit.

Op andere scholen is de pijn uitgesteld tot september en moeten er soms twee tot vier formatieplaatsen 

verdwijnen. Dat betekent dat de andere groepen groter worden. Voor groepsleiders wordt het zo steeds 

moeilijker om in te gaan op de behoefte van ieder kind en ze uit te dagen tot de zone van hun naaste 

ontwikkeling.

Ik kan me de moedeloosheid van sommige teams en groepsleiders voorstellen en begrijpen dat zij de 

neiging hebben om bij de pakken neer te zitten: ‘Ze vragen hogere kwaliteit, rekenen ons af op slechts 

een deel van wat we kinderen bieden en dan krijgen we nog minder geld en formatie ook.’ Ik vind het 

ongelofelijk dat er in de pers zo weinig over geschreven wordt, maar ook dat het onderwijs dit lijkt te 

accepteren zonder zijn stem te laten horen.

Betekenen deze bezuinigingen een pas op de plaats of zelfs achteruitgang voor het onderwijs? Heeft 

het nog zin om enthousiaste verhalen te vertellen? Bieden die zicht op een haalbare zone van de naaste 

ontwikkeling of roepen ze weerstand op?

Een groot dilemma, merk ik, zowel bij scholing en begeleiding van scholen, maar ook voor Mensen-

kinderen. Met het blad proberen we altijd inspirerend te zijn om het jenaplanonderwijs nog mooier en 

beter te maken. Ook dit nummer kan zo’n bron van inspiratie zijn, als aan de waan van de dag geen 

voorrang gegeven wordt. In vele inspirerende artikelen wordt namelijk aangetoond dat jongens en 

meisjes verschillende onderwijsbehoeften hebben en dat het voor hen goed is, wanneer daar aan tege-

moet gekomen wordt. Zo leren jongens beter, wanneer zij mogen bewegen. Presteren zij beter en zijn 

ze gemotiveerder, als ze kunnen concurreren met elkaar en kunnen laten zien dat ze de snelste, sterkste 

of slimste zijn. Leren ze beter als ze weten waarom ze het doen. Maken ze graag eerst een tekening, 

voordat zij de tekst van hun verhaal of werkstukje schrijven. 

En meisjes zijn meer talig ingesteld, werken liever samen, vinden het gemakkelijker om stil en geconcen-

treerd aan hun tafel te werken en zijn meer gericht op relaties, emoties en gevoelens.

Velen zullen deze verschillen herkennen; inspelen op deze verschillen is nu waarschijnlijk niet voor ieder-

een weggelegd.

Ondanks alle onrust hoop ik dat ook dit nummer herkenning en misschien zelfs enthousiasme oproept. 

Rekening houdend met de verschillen tussen jongens en meisjes zou ik willen zeggen: ‘Mannen, kom in 

beweging; vrouwen, overleg en laat je horen’! 

J o N g E N S  E N  M E I S J E S
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Verschillend en ook hetzelfde
Jongens en meisjes verschillen, maar ze komen ook overeen. In de 

hersenen is het verschil te zien; de bed nucleus van de Stria Terminalis 

laat er geen twijfel over bestaan. Op die plek is duidelijk dat we met 

een man te maken hebben, een vrouw of een transseksueel, zelfs het 

verschil tussen heteroseksueel en homoseksueel is aantoonbaar (Zhou 

e.a, 1995.) Jammer genoeg is dat pas na de dood vast te stellen. We 

hebben nog geen methoden die dat tijdens het leven kunnen aanto-

nen. Het kan via de reactie van hersencellen op bepaalde stoffen. Zo 

heeft Paul Smeets (2006) aangetoond dat de hersenen van vrouwen 

sterker reageren op chocolade dan de hersenen van mannen.

Er zijn onmiskenbare verschillen in agressie en seksualiteit. Buiten 

deze twee onderwerpen zijn de verschillen echter minder duidelijk. 

Dan blijkt dat mannen en vrouwen ook dezelfde dingen kunnen. Ze 

kiezen echter niet altijd om hetzelfde te doen. Het ligt voor de hand 

met een woord als kiezen om dan aan opvoeding te denken, maar 

het gaat niet om een bewuste keuze, maar om een verschil in organi-

satie en voorkeuren van de hersenen.

Voorkeursgedrag
In mijn nieuwe model (Delfos, 2004-2010; 2008-2010) maak ik een 

stap in de evolutietheorie en de genentheorie om de overeenkom-

sten én de verschillen te verklaren. Er zijn evolutionaire argumenten 

te vinden voor de verschillen en overeenkomsten. De noodzaak voor 

verschil vindt zijn oorsprong in de seksedifferentiatie die een meer 

verfijnde soort mogelijk maakt en een grotere kans op overleving van 

het jong (Darwin, 2000/1859). De overeenkomst vindt zijn oorsprong 

in de evolutionaire noodzaak van de mogelijkheid tot rolinwisselbaar-

heid bij mannen en vrouwen, om elkaars taken over te kunnen nemen 

in de zeer langdurige periode dat er voor het jong gezorgd moet wor-

den (Delfos, 2004-2010; 2008-2010).

Mannen en vrouwen, jongens en meisjes kunnen veel hetzelfde, maar 

kiezen niet altijd hetzelfde. Er is sprake van voorkeursgedrag dat een 

evolutionaire bodem kent. Het voorkeursgedrag van mannen en vrou-

wen zit dus diep geworteld in evolutionaire oorsprong en is gekop-

peld aan veiligheid. Het voorkeursgedrag van jongens en meisjes 

hangt uiteindelijk samen met een reactie op gevaar en een behoefte 

veiligheid te verkrijgen. Het voorkeursgedrag van mannen en jongens 

(dat geldt overigens ook voor dieren) is competitie met de ander. Voor 

vrouwen en meisjes geldt als voorkeursgedrag zorg om de ander (ook 

dat geldt ook voor dieren).

Het verschil tussen jongens en meisjes is de eerste dag na de geboorte 

al zichtbaar in de neiging van meisjes om langer naar gezichten te 

kijken en van jongens om langer naar voorwerpen te kijken (Connel-

lan e.a., 2001).

Competitie als veiligheid
Jongens zoeken dus hun veiligheid via competitie met de ander. Het 

is voor jongens belangrijk om te weten wat ze waard zijn vergeleken 

met anderen. Niet om altijd de beste te zijn, maar om je positie te 

JoNg E NS 
In het 
oN DE RwI JS  Martine F. DelFos

Jongens en meisjes verschillen. Inmiddels mag dat gezegd worden. Het wordt tijd om te kijken wat we met deze 
verschillen moeten doen, en óf we er wel iets mee moeten doen. Is het zinvol om er in het onderwijs rekening mee 
te houden en hoe dan?

J o N g E N S  E N  M E I S J E S
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kennen. Dat is wat rust en veiligheid geeft. Je ziet het dagelijks om 

je heen gebeuren. Op school zien we jongens met elkaar ‘vechten’ 

om te zien wie de sterkste is, of liever gezegd, om vast te stellen hoe 

de hiërarchie ligt, de pikorde. De term komt van kippen; die maken 

een volgorde naar wie er graan mag pikken. Het geeft jongens de 

duidelijkheid waar ze behoefte aan hebben zijn. Nu is een rangorde 

van kracht en fysieke prestatie makkelijk vast te stellen tot en met wie 

het verst kan plassen. Op de speelplaats is het daarom een drukte van 

jewelste. Het zijn jongens die volop in ontwikkeling zijn en iedere dag 

kan er een zijn waar je weer een stapje verder kunt zijn in de hiërar-

chie. Het is niet alleen erg leuk en spannend om te doen, maar iedere 

dag zijn er nieuwe kansen. Voor vrouwen ziet het er agressief uit. Ze 

noemen het ook ‘vechten’ en nemen het niet serieus als ze horen 

dat het geen vechten is. Ze zeggen ‘Stop met dat vechten’. Jongens 

antwoorden: ‘Het is geen vechten, maar stoeien.’ Voor de vrouw niet 

echt aannemelijk.

Sonny is erg duidelijk over het vechten voor de pikorde: ‘Het is geen 

vechten, maar stoeien om wie het sterkst is, een beetje weten wat je kunt. als 

je brugpieper bent, doe je het niet meer. Want dan zijn er grotere jongens 

en je weet dat die zich ermee zullen bemoeien en dan vallen er klappen.’

Het gaat tegen hun gevoel in en is voor vrouwen onbegrijpelijk dat 

het ‘vechten’ wat ze zien in feite een spel is dat heel serieus is en de 

jongens veiligheid biedt.

Als ze mannen observeert, hoort ze hen al snel vechtende kinderen 

aanmoedigen. Net grote kinderen denkt ze misschien minachtend. 

Gewoon, omdat ze het niet begrijpt. 

Wat doen mannen als ze jongens zien stoeien? Ze observeren, kijken 

of het er eerlijk aan toegaat, geïnteresseerd hoe het verloopt, net als 

bij een sportwedstrijd. Ze moedigen de kwetsbare aan, om hem meer 

mogelijkheden te geven zich te plaatsen in de rangorde. Ze waarschu-

wen degene die de regels van het spel dreigt te overtreden. Zo leren 

mannen jongens stoeien en hun plaats te veroveren in de maatschappij. 

Bij meisjes gaat het anders, dat is overigens voor mannen én vrouwen 

niet te begrijpen. Een ruzie met meisjes is nauwelijks te volgen, niet 

te begrijpen. Er lijken allemaal meisjes bij betrokken  te zijn die er niet 

eens waren. Het is ook niet de bedoeling dat het begrijpelijk is, dat is 

een actief beleid van meisjes. Een meisje dat ruzie heeft, zit met een 

probleem. De hiërarchie van meisjes gaat niet om wie het sterkst is, 

maar om wie het liefst is, en ruzie is ‘niet lief’. Het meisje probeert, 

op subtiele ondoorzichtige wijze aan haar positie te werken. De ander 

mag niet doorhebben dat ze dat aan het doen is, want dan zou ze als 

roddelaarster neergezet kunnen worden. Om haar plaats in de hiërar-

chie weer te veroveren, probeert ze aanhang te krijgen en het meisje 

met wie ze ruzie mee heeft lager te laten uitkomen in de rangorde.

Het zorgzame meisjesgedrag en het competitieve jongensgedrag heb-

ben een diepe oorzaak en kunnen dus niet zomaar gestopt worden, 

zonder te veroorzaken dat er onveiligheid ontstaat. Het betekent niet 

dat we ons daarbij moeten neerleggen, maar wel dat we het niet 

zonder meer kunnen veranderen. 

Competitie gedurende de levensloop
Laten we even in vogelvlucht de verschillende vormen van competitie 

nalopen tijdens de levensloop. De behoefte veiligheid te creëren voor 

jongens is een rode draad die zich verschillend uit tijdens verschillende 

levensfasen.

Basisschool: via fysieke uitingen wordt de onderlinge hiërarchie 

gemeten.

Middelbare school: het fysieke meten staat minder op de voorgrond. 

Jongens gaan over op intellectueel meten. Dit is veel minder makke-

lijk te meten en heeft ook aardig wat risico’s. Een jongen zal er voor 

kiezen zijn huiswerk niet te doen om niet het risico te lopen om een 

onvoldoende te halen als hij het geleerd heeft. Dat is niet te verkrop-

pen. Als hij dus inschat dat het niet goed zal gaan, is een mogelijke 

strategie het niet te leren.

Volwassenheid: via werk zich in de maatschappij plaatsen. Voor jon-

gens is het belangrijk zich snel neer te zetten in de maatschappij en 

carrière te maken. Het spanningsveld tussen het jonge gezin en de 

carrière is voor de jongeman vaak een lastig onderwerp. Hij zal de 

neiging hebben de jonge vrouw nauwelijks ruimte te geven om zich 

te ontplooien.

Midlife crisis: in de middelbare leeftijd maakt de man gemakkelijk een 

periode mee waarin hij de balans opmaakt: heeft hij zich voldoende 

neergezet? Dat kan een crisis veroorzaken.

Ouderdom: het verloop van de ouderdom is erg afhankelijk van de 

mate, waarin de man het gevoel heeft zich maatschappelijk neer te 

hebben kunnen zetten. 

Gevolgen voor het onderwijs
Als we hun hersenorganisatie in voorkeursgedrag respecteren en 

vruchtbaar gebruiken, zal dat jongens ten goede komen. In het 
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onderwijs zou rekening gehouden moeten worden met de voorkeur 

van jongens voor competitie, en een leerstijl die meer gericht is op 

exploreren, meten en sterke vriendschappen.

Meetbaar onderwijs
Jongens hebben behoefte aan een meetbaar onderwijsresultaat. Dat 

wil niet zeggen dat ze zich altijd zullen laten meten. Ze proberen 

eronderuit te komen en zijn, zoals hiervoor gezegd, niet echt hap-

pig op huiswerk. Van het huiswerk is vooral leerwerk slecht meet-

baar en dat maakt hen wat bezorgd over het resultaat. Ze hebben 

de neiging om zichzelf te 

onderschatten en blok-

ken hard, maar vaker 

hebben ze de neiging om 

zichzelf te overschatten 

en leren te weinig. Vooral 

het leerwerk geeft stress, 

omdat het slecht meetbaar 

is. Het zou dus wat waard zijn om het 

meetbaarder te maken voor jongens: 

geef ze bijvoorbeeld de mogelijkheid 

voor oefententamens via het internet.

Omdat de hiërarchie voor jongens 

belangrijk is, is het voor hen ook belang-

rijk om een zichtbare leider te hebben. 

Een organisator op wie ze aan kunnen. 

Dat willen ze graag in 

de groepsleider zien, 

maar dat willen ze ook 

onderling met hun 

groepsgenoten. Bij sport is het 

wat dat betreft vaak overzichte-

lijker voor hen, omdat daar het 

meten omgezet is in resultaten, prijzen, posities op het speelveld en 

verantwoordelijkheden naar draagkracht en prestatie.

Van een groepsleider verwachten jongens kennis en een natuurlijk 

overwicht. Het mag best een vrouw zijn, maar dan moet ze wel het 

jongensachtige accepteren en geen vrouwelijke eisen aan ze stellen.

Cijfers helpen jongens. Ze hebben alleen de neiging om het onderste 

uit de kan te halen en zullen op allerlei manier proberen te excelleren. 

Was excelleren vroeger via spieken mogelijk, nu kan via internet alles 

gevonden worden, maar ook gekocht. Je kunt een aangepast werk-

stuk halen, een wiskundige analyse laten uitvoeren, alles is te koop op 

internet. Het vergt een nieuw denken als groepsleider om je kinderen 

ook echt zelf aan de slag te krijgen en te houden.

Voorkeur in leerstrategie
In het algemeen hebben jongens, meer dan meisjes, de neiging om 

te leren via doen. Of het nu wiskunde is, taal of techniek, ze gaan het 

liefst meteen aan de slag met exploreren.

Alan wil graag meedoen met de onderzoeksgroep met betrekking 

tot autisme. Hij geeft zich op om ook het contact met de groep in 

Ecuador te onderhouden. Gevraagd naar zijn motivatie om aan de 

onderzoeksgroep mee te doen zegt hij: ‘Autisme is nog vrij onbekend. 

Het is dus interessant om het te exploreren’.’ Net als Ecuador,’ zeg ik 

in aanvulling en hij beaamt.

Het lastige is dat het verbale en rationele leren zo’n vlucht heeft geno-

men dat de vanzelfsprekende leerstijl van jongens op de achtergrond 

is geraakt. Het is zelfs minderwaardig geworden. In feite mag je als 

jongen alleen nog maar leren door doen als je ’niet kunt leren’. Het 

praktijkonderwijs is de enige plek waar leren door doen de standaard 

is. Het onderwijs zou echter over de gehele linie meer mogelijkheden 

van fysiek en daadwerkelijk exploreren in moeten passen in de lessen. 

Als we de potentie van jongens tot leren willen benutten dan zul-

len we het leren door doen meer ruimte moeten geven. Dat bete-

kent minder verbale uitleg en meer situaties creëren waar ze kunnen 

ontdekken. De scheikundeles in het voorgezet onderwijs was het 

toppunt van plezier voor jongens. Lastig vaak voor de docent, want 

jonge jongens willen ook de grenzen onderzoeken en hun neiging tot 

humor zorgt ervoor dat er geintjes uitgehaald worden, die niet voor 

iedereen zo leuk zijn.

Het nieuwe onderwijs en veiligheid
Omdat jongens willen meten en zichzelf neer willen zetten, hebben 

ze ook meer dan meisjes begrenzing nodig. Zonder begrenzing legt 

de jongen zich niet snel zelf beperkingen op en wordt hij makkelijk 

grenzeloos. 

Het nieuwe onderwijs wordt gekenmerkt door een grote mate van 

zelfstandigheid. Behalve dat het niet goed past bij de hersenen van 

jongeren die nog niet uitgerijpt zijn tot zelfstandigheid, betekent zelf-
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standigheid ook dat je jezelf begrenst. Juist daar hebben jongens een 

zwakke plek. Het nieuwe onderwijs vergt dus veel meer begrenzing 

dan het klassieke onderwijs. Omdat de feminisering van het onderwijs 

is toegenomen, ligt hier een extra probleem, want vrouwen vinden 

het lastiger om te begrenzen. Omdat vrouwen als voorkeurgedrag 

zorg hebben en als strategie lief zijn, is begrenzen voor hen lastiger. 

Het brengt hen eerder in conflict met het kind en dat willen ze liever 

vermijden.

Het tweede element van het nieuwe onderwijs is het samenwerken 

in een groepje met betrekking tot een bepaald onderwerp. Nu is het 

samenwerken in een groepje voor jongens ideaal; dat doen  ze graag. 

Een nadeel is echter dat de groepjes steeds veranderen, waardoor 

het niet duidelijk is wat de hiërarchie binnen het groepje is. Iedere 

keer moet de hiërarchie daarom uitgezocht worden. In het basison-

derwijs zie je dat doordat de jongens enorm ‘druk’ zijn, voordat een 

activiteit als bijvoorbeeld een atelier start. Het nieuwe groepje brengt 

onrust met zich mee, omdat het onzeker is. Het is dus zinnig om jon-

gens even de ruimte geven om uit te zoeken hoe de hiërarchie in de 

nieuwe situatie is.

Scholen, zoals de jenaplanscholen, die aandacht geven aan groepson-

derwijs zijn gewend jongens te leren om te gaan met het vormen van 

de hiërarchie en de verdeling van leiderschap en verantwoordelijkhe-

den. Deze structuur helpt hen niet alleen op school, maar ook later in 

de maatschappij.

Computers in het onderwijs
Het is belangrijk om computers in het onderwijs te hebben. Maar 

denk niet dat je daarmee de motivatie voor school verbetert. Thuis 

hebben ze een betere computer en via hun mobieltje ook. Het leidt 

hen ook vreselijk af van hun schoolwerk. Jongens willen vrienden 

maken, en dat kun je goed op school. Het onderwijs zou zich bewust 

moeten zijn van de enorme mogelijkheden op school om te leren om 

te gaan met elkaar. Kinderen helpen vrienden maken, doet hen beter 

overleven dan een startkwalificatie. In de concentratiekampen over-

leefden degenen die vrienden konden maken.

Goed onderwijs voor jongens

meetbaar onderwijs in cijfers en resultaat

Groepsleiders die begrenzen en hun vak beheersen

Opletten op de resultaten die via internet gekocht kunnen worden

mogelijkheden creëren voor het leren door doen

Niet te veel wisselen van groepjes

Gescheiden en niet-gescheiden onderwijs afwisselen

Gescheiden onderwijs
Natuurlijk niet. Het is zinnig om zo nu en dan gescheiden les te krij-

gen, maar net zo goed samen. Niet bij bepaalde vakken, maar binnen 

een vak gescheiden en gemengd afwisselend. Tenslotte moeten jon-

gens en meisjes in de maatschappij samen met elkaar leren omgaan. 

En jongens leren door doen, dus moeten ze omgaan met meisjes in 

de schoolsituatie leren. Anders worden ze vanzelf weer de ‘man die 

zondags het vlees komt snijden’.

In het leven is het nooit of-of, maar en-en. Bovendien blijkt dat jon-

gens beter presteren in een situatie waar meisjes zijn. Ze worden door 

meisjes gesteund, krijgen egobevestiging 

en worden gestimuleerd met prestaties de 

harten van meisjes te veroveren.

Dr. Martine F. Delfos is biopsycholoog.  

Ze werkt als wetenschappelijk 

onderzoeker en therapeut en publiceert 

uitvoerig op het gebied van de 

psychologie.

Ze is gespecialiseerd op verschillende 

gebieden en met name op 

sekseverschillen. 

Informatie over haar werk op de 

website: www.mdelfos.nl

Fotografie: Rik Brussel

Cartoons: Janneke Kaagman  
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tijdens de zwangerschap
Tussen de vijfde en de zevende week van de zwangerschap komen 

er sterke, geslachtsspecifieke processen op gang. Tot die tijd beschikt 

het jongetje nog over eierstokken. Onder invloed van zijn Y-chromo-

soom breken dan die eierstokken af. Tegelijkertijd beginnen zijn tes-

tikels sterk te groeien. Die stoten enorme hoeveelheden testosteron 

uit. Dat hormoon laat veel cellen groeien in de centra van het brein 

waar de seksuele drift en de agressie zetelen. Die gebieden ontwik-

kelen zich dan ook sterk bij jongetjes. 

Testosteron bouwt niet alleen op, maar breekt ook af: eerst de eier-

stokken en dan cellen in het breingebied dat later een belangrijke rol 

speelt in het leggen van contacten en het communiceren met ande-

ren. Gelukkig blijft het daar niet bij. Wat in het ene gebied verschrom-

pelt, groeit krachtig in andere gebieden. Jongetjes krijgen sterkere 

cellen in de circuits waar later het onderzoekend gedrag vandaan 

komt. Dat gebeurt ook in de centra voor de aansturing van de spie-

ren en de motoriek en die van de ruimtelijke oriëntatie. Het lijkt wel 

of het jongetjesbrein zich al voorbereidt op zijn latere, voorouderlijke 

levenstaak: voedsel zoeken door te jagen en te vissen; vechten als het 

territorium wordt bedreigd. 

Bij meisjes vinden er in de baarmoeder andere processen plaats. Bij 

hen versterkt zich door het hormoon oestrogeen juist het gebied 

dat later voor sociale contacten en communicatie belangrijk is. Het 

brein van meisjes ontwikkelt zich ook gelijkmatiger links én rechts. 

Dat zorgt ervoor dat bij hen in beide hersenhelften een centrum 

voor taalproductie ontstaat. Bij jongens gebeurt dat alleen in de 

linker hersenhelft. Dat is er vermoedelijk de oorzaak van dat meis-

jes makkelijker dan jongens taal gebruiken. Bovendien hebben 

meisjes 11% meer hersencellen in die taalgebieden dan jongens. 

Omdat die beide hersenhelften bij meisjes zich gelijk op ontwikke-

len, krijgen zij ook een sterkere hersenbalk dan jongens. Die balk is 

eigenlijk een dikke bundel verbindingen tussen hersencellen links en 

rechts. Meisjes hebben miljoenen verbindingen meer dan jongens in 

die balk. Daardoor kunnen zij beter dan jongens centra in die ver-

schillende hersenhelften met elkaar verbinden. Je merkt dat in hun 

denken en gedrag. Meisjes zijn in het algemeen geneigd dat wat zij 

tegenkomen of bedenken van meer verschillende kanten te bekijken. 

Omdat bij jongens het actiegedeelte in de rechter hersenhelft sterker 

is ontwikkeld, zie je dat zij de neiging hebben directer op hun doel af 

te gaan dan meisjes.  Actie en beweging zijn voor jongens dan ook 

kenmerkende drijfveren. Zij zijn ook beter in staat dan meisjes com-

plexe zaken te vereenvoudigen.

Bedenk wel dat het voorgaande in het algemeen geldt. In werkelijk-

heid is er ook een ‘grijs gebied’ tussen meisjes en jongens. Er zijn meis-

jes die meer dan normaal testosteron produceren in de baarmoeder. 

Er zijn jongens die datzelfde hebben met oestrogeen.  Vermoedelijk 

zal hun brein dan minder gedifferentieerd zijn dan hiervoor geschetst. 

Het eerste levensjaar
Na de geboorte van een kind begint de omgeving steeds sterker mee 

te spelen in de ontwikkeling van het brein. Er is geleidelijk steeds 

meer te zien, te beginnen met het gezicht van de moeder. Meisjes 

ontwikkelen in hun eerste drie levensmaanden heel sterke vaardighe-

den in het zoeken van oogcontact en het herkennen van gezichten en 

geluiden. Jongens doen dat ook wel, maar meisjes 400 maal zo sterk. 

Meisjes letten vooral op de emotionele expressie in gezicht en stem 

Het brein van 
MEISJES en JoNgENS               Kees VreuGDenHil

In de Verenigde Staten en Canada zijn de laatste tijd honderden scholen gesplitst in aparte meisjes- en 
jongensafdelingen. Dat gebeurde op grond van gegevens uit hersenonderzoek. Zijn die gegevens echt  
zo zwaarwegend, dat deze ingrijpende maatregel gewenst is? Wat valt er eigenlijk vanuit de neuro -
wetenschappen te zeggen over verschillen tussen meisjes en jongens? Ontwikkelen ze anders? Leren ze  
anders? Moeten we hen op school gedifferentieerd benaderen?  
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van de ouder of verzorger. Ze proberen te ontdekken wat een lach,  

een blik of een aanraking kunnen betekenen. 

Meisjes zijn bovendien al binnen 24 uur na de geboorte enigszins in 

staat om te reageren op het huilen van een andere baby. Bij jongens 

is dat minder sterk aanwezig. Meisjes kunnen op ongeveer eenjarige 

leeftijd ook al onlustgevoelens van anderen waarnemen en daarop 

reageren. Hun brein is daarvoor tijdens de zwangerschap beter toege-

rust dan dat van jongens. Hun sociale instelling 

leidt ertoe dat zij steeds proberen met anderen 

verbinding te maken en relaties te ontwikkelen. 

Dat blijft tijdens hun hele leven een dominante 

drijfveer. In die poging verbinding te maken, 

zijn meisjes overigens lang niet altijd gezellig of 

vriendelijk bezig. Omdat ze per se die relatie wil-

len, bijvoorbeeld met hun moeder of met een 

vriendinnetje, kunnen ze tiranniek gedrag ver-

tonen: driftig worden, aan de kleren trekken, 

stampvoeten en krijsen. Daaruit blijkt dat zij 

niet alleen de verbinding willen, maar daarvan 

ook de spil willen zijn. Toch gaan ze bijna nooit 

zover, dat ze de ander echt verliezen. 

Jongens tonen dit gedrag veel minder. Die zijn 

meer op voorwerpen in hun omgeving en op 

gebeurtenissen gericht. Zij hebben de neiging 

van gezichten weg te kijken en verbreken oog-

contact sneller dan meisjes. Wat zich om hen 

beweegt, lijkt veel interessanter te zijn. Daar zit 

actie in! Het is spannend om je daaraan over te geven. Of anderen 

daarin meedoen of niet, is minder van belang. 

De peuter- en kleutertijd
De hiervoor aangegeven verschillen tussen meisjes en jongens zijn 

onder meer waar te nemen in hun taalgebruik en hun spel. Dat blijkt 

duidelijk in hun peuter- en kleutertijd. In het algemeen zullen meisjes 

in hun taalgebruik samenwerking met anderen zoeken: ‘Zullen we 

….?’ Ze zoeken naar een soort consensus en proberen conflicten 

te vermijden. Dat lukt natuurlijk lang niet altijd, maar dan gaan de 

meeste meisjes opnieuw proberen het met elkaar eens te worden.

Jongens hanteren eerder een commandotoon als ze iets willen. Ze 

kunnen daarbij ook dreigen: ‘Als je niet….dan….’ Omdat ze vanaf 

ongeveer anderhalf jaar een enorme uitstoot van testosteron meema-

ken, bestaat de kans dat er in hun brein opnieuw verbindingen afbre-

ken die in het gebied liggen waar empathie en sensitiviteit hun basis 

hebben. Het is dan ook niet toevallig dat stoornissen in het autistisch 

spectrum, zoals autisme, asperger of pdd-nos acht keer zo vaak bij 

jongens dan bij meisjes voorkomen. 

In hun spel vallen dezelfde verschillen op. Uit een onderzoek naar 

spelgedrag van vierjarigen blijkt dat meisjes veel vaker gevraagd wor-

den mee te spelen dan jongens. Het spel van meisjes neigt nogal eens 

tot het verkennen van verzorgende relaties. In het spel van jongens 

gaat het veel meer om het vaststellen van de pikorde in de groep, om 

de baas willen zijn en te laten zien wat je allemaal durft. Ze zoeken 

daarbij ook voortdurend grenzen op. Waarschuwingen van ouders 

of andere opvoeders proberen ze daarbij zoveel mogelijk te nege-

ren. Meisjes kijken onbewust eerst naar het gezicht van de ouder of 

opvoeder, voordat ze iets gedurfds gaan ondernemen. Als dat gezicht 

gevaar of angst uitstraalt, zullen veel meisjes van het risicogedrag 

afzien. 

eerste conclusies
Het zal duidelijk zijn dat er neurobiologisch voldoende bewijs is voor 

markante verschillen tussen het brein van meisjes en jongens. Dat 

betekent niet, dat kinderen daarmee vastgelegd, gedetermineerd zijn. 

Zeker het jonge brein is nog heel plastisch. Dat betekent dat het zich 

goed kan aanpassen aan de omgeving. Daarom is opvoeding zinvol 

en noodzakelijk.  Meisjes mogen best uitgedaagd worden om actief 

op onderzoek uit te gaan in hun directe omgeving. Jongens moe-

ten veel nadrukkelijker dan meisjes leren communiceren met anderen 

en sociaal gevoel ontwikkelen. De aanwezige sociale vaardigheden 

van meisjes zullen verder ontwikkeld en verfijnd kunnen worden. Dat 

geldt eveneens voor de taal van veel jongens. 

Tegelijkertijd zou het goed zijn al in de kinderopvang meisjes én jon-

gens op hun sterke kanten aan te spreken. Geef de jongetjes de kans 

actief te zijn. Bescherm ze niet meteen tegen eventuele risico’s. Geef 

de meisjes de kans hun sociale netwerken te onderhouden. Als ze 

samen opgroeien, prikkelen ze elkaar wel om ook de andere kant te 

verkennen. 

op school 
In de leeftijd tussen ongeveer drie en tien jaar is de hormoonhuishou-

ding bij meisjes en jongens redelijk stabiel. Daarna begint de puber-
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teit; bij meisjes gemiddeld met 10,7 jaar, bij jongens 11,5 jaar. Dan 

gaan de hormonen weer opspelen. 

Uit onderzoek blijkt dat meisjes en jongens tot hun tiende jaar in 

het algemeen gelijk presteren voor rekenen/wiskunde en natuur-

oriëntatie. Door de daarna toenemende uitstoot van oestrogeen gaan 

meisjes geleidelijk op die vakken minder scoren. Zij beginnen zich 

weer sterker te concentreren op verbinding maken met anderen en 

communiceren.  Die achteruitgang in de exacte vakken bij meisjes 

kan redelijk worden verholpen als ze die vakken door samenwerkend 

leren kunnen verwerven. De tweede fase van het voortgezet onder-

wijs (studiehuis) is dan ook voor meisjes gunstig. Ze presteren daar 

aanzienlijk beter dan jongens, blijkt uit recent onderzoek.

Bij complexere rekenopgaven kunnen meisjes in de basisschool meer 

problemen hebben dan jongens. In een experiment in Amerika heeft 

men ontdekt dat, als je meisjes bij dergelijke opgaven een verhaaltje 

laat verzinnen, zij veel sneller de oplossing vinden. Dat zou kunnen 

betekenen dat het huidige, talige reken-/wiskundeonderwijs beter is 

voor meisjes dan voor jongens. Die laatsten hebben meer moeite met 

taal, zo bleek eerder.  Dyslexie komt niet voor niets vele malen vaker 

voor bij jongens dan bij meisjes. 

Jongens hebben dus in het algemeen meer moeite met lezen en taal. 

De meeste jongens leren gemiddeld een à twee jaar later goed lezen 

en schrijven dan meisjes. Er zijn goede ervaringen opgedaan met 

andere kinderboeken voor jongens. Als die boeken over avontuur, 

strijders, gevechten of geesten gaan, vinden jongens deze interessan-

ter. Dat geldt ook voor stripverhalen, comics en boeken over sport. 

Maar ook hier geldt weer, niet alle jongens hebben deze voorkeur. 

Er zijn bovendien ook meisjes die deze boeken verslinden. Niettemin 

wint de gedachte veld om in het onderwijs meer te differentiëren tus-

sen meisjes en jongens. 

samen en gelijk of juist niet?
In de Verenigde Staten en Canada bestaan inmiddels meer dan 600 

scholen die een uiterste consequentie hebben getrokken uit de brein-

feiten over meisjes en jongens. Ze hebben hun school gesplitst in een 

meisjes- en een jongensafdeling. Beide groepen presteren sindsdien 

op tests aanzienlijk beter: jongens van 37% naar 85%, meisjes van 

59% naar 75%. Leraren hebben minder ordeproblemen. De kinderen 

ontwikkelen een hogere zelfwaardering en blijken vooral in de boven-

bouw minder snel afgeleid door het andere geslacht.

Tegenstanders wijzen deze splitsing sterk af. Zo haal je de oude ste-

reotypering weer terug: jongens zijn competitief, meisjes passief. Dat 

kan zomaar leiden tot seksisme op latere leeftijd. 

Er zijn dan ook tussenoplossingen in praktijk gebracht. Meisjes en 

jongens wel in dezelfde basisgroep en samen werken aan projec-

ten, wereldoriëntatie en kunstzinnige activiteiten. Bij rekenen en taal 

meer gescheiden werken met een aangepaste didactiek, specifieke 

opdrachten en voor een deel andere middelen en materialen. Als 

meisjes dan per se met de jongens mee willen doen en andersom, 

moet dat kunnen. 

Kees Vreugdenhil was onder meer schoolleider van een 

jenaplanschool, directeur van het APS en lector aan een 

hogeschool. Hij werkt momenteel als internationaal consultant 

voor onderwijsontwikkeling. Hij geeft lezingen en workshops 

over wat hersenonderzoek kan betekenen voor opvoeding en 

onderwijs (www.breinbewust-onderwijs.nl) 

Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer

Cartoon: Janneke Kaagman
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Doelgroepenbeleid
Naast een forse vooruitgang van meisjes zien we de laatste jaren in 

(en om) het onderwijs een groeiende achterstand bij jongens. Veel 

jongens doen het goed, maar anderen komen niet helemaal uit de 

verf en met sommigen gaat het ronduit slecht. Zij vertonen meer pro-

blematisch gedrag, verlaten vaker dan meisjes voortijdig de school 

en doen langer over het onderwijs. Jongens stromen onnodig eerder 

af naar lagere onderwijsniveaus, halen lagere cijfers, maken daarom 

minder kans om toegelaten te worden tot sommige studies, zij wis-

selen vaker van studie, en nog zo het een en ander. Veel mannelijke 

talenten gaan verloren, veel energie keert zich tegen opvoeders, het 

onderwijs of degenen die daar werken. Sommige jongens komen 

op het verkeerde pad. Daarvoor zijn natuurlijk vele oorzaken aan te  

wijzen2. Een ervan is dat men in het Nederlandse onderwijs te weinig 

gevoel heeft voor de verschillen tussen jongens en meisjes: hun ont-

wikkeling, de wijze waarop zij leren, de manier waarop zij op hun 

omgeving reageren en wat zij nodig hebben. 

Anders dan in bijvoorbeeld Angelsaksische landen wordt er in de 

Nederlandse pedagogie, ontwikkelingspsychologie en onderwijs-

kunde tot vrij recent geen of nauwelijks aandacht besteed aan gender 

of sekse. Uitzonderingen zijn emancipatieprocessen van meisjes en 

(een enkele keer) homoseksuelen of lesbiennes en andere specifieke 

doelgroepen. Jongens kwamen niet in beeld, of louter als lastig. De 

laatste jaren is het adagium ‘ieder kind is anders’ en keert het onder-

wijsbeleid zich wat af van specifiek doelgroepenbeleid. Daar is veel 

voor te zeggen, doelgroepenbeleid kan immers ook onbedoeld ver-

schillen versterken, maar dat is niet het hele verhaal. 

neurosciences
Uit de neuro- en biosciences komen steeds meer aanwijzingen dat er 

vanaf de geboorte belangrijke verschillen zijn in de ontwikkeling van 

het brein en de werking van hormonen bij jongens en meisjes. Vooral 

de eerste jaren doen er veel toe: tot 11 jaar (meisjes) of 13 jaar (jon-

gens) breidt het aantal verbindingen in het brein zich enorm uit, om 

daarna weer te verminderen. Al wat gebruikt wordt blijft en wordt 

nog efficiënter, en al wat niet gebruikt wordt verdwijnt om plaats te 

maken voor de steeds snellere en wel gebruikte verbindingen en hun 

uitbreidingen. Een principe van groei en snoei. Vertaald naar prakti-

sche pedagogiek betekent dit ‘use it or lose it’. Gelukkig kunnen later 

nieuwe ervaringen alsnog leiden tot nieuwe verbindingen, zij het een 

stuk lastiger.  

Ook zijn er grote verschillen waargenomen tussen jongens en meis-

jes in hormonale niveaus en functies: denk aan impulsiviteit en ener-

gieniveau (onder andere testosteron) maar ook hechtingsprocessen 

(oxyticine). 

Vrouwelijke en mannelijke professionals
Een ander element van belang is dat de kinderopvang altijd al vooral 

een zaak van vrouwen is geweest, maar ook het Nederlandse onder-

wijs, vooral aan 4-11-jarigen, is langzaamaan vooral een zaak van 

Boys 
should Be 
boyS 
lauK WoltrinG

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het 
verschijnen van de vertaling van het boek ‘Boys & Girls,  
strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het 
basison-derwijs’ 1, waarin aandacht besteed wordt aan 
de verschillen tussen jongens en meisjes en tips worden 
gegeven om daar rekening mee te houden.
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vrouwen geworden. In dagverblijven voor kinderen tot vier jaar 

bestaat het personeel voor 99 procent uit vrouwen. In de buiten-

schoolse opvang (voor 4-12-jarigen) is het ruim meer dan 90 procent 

en in het primair onderwijs schommelt het aantal vrouwelijke leer-

krachten de laatste jaren rond 85 procent. Dat betekent dat, behalve 

in het gezin, waar vaders de laatste tijd een wat grotere rol zijn gaan 

vervullen, in alle belangrijke opvoedingsomgevingen daarbuiten man-

nen nauwelijks een rol van betekenis spelen, zeker niet waar het 

de nabije interactie met kinderen betreft3. Vrouwen doen het vaak 

prima, maar vaker dan mannen ervaren zij jongens als lastig. Soms 

snappen zij jongens en hun gedrag niet, of beter gezegd, voelen 

zij jongens minder goed aan en ergeren zij zich aan hen. Al zijn er 

natuurlijk ook vrouwen die liever met jongens werken: lekker rechtuit, 

af en toe botsen en dan gewoon weer verder.

sekse en ontwikkeling
Het huidige ‘format’ van de scholen weerspiegelt datgene waar vrou-

wen vaak goed in zijn: taal, rust, fijne motoriek, toewijding, langdu-

rige concentratie, multitasken. Dat is zo gegroeid en 

hangt ook samen met de eisen die een hightech samen-

leving stelt. Taal, rekenen, sociale vaardigheden, zelf-

standig werken en plannen zijn essentieel, maar de weg 

waarlangs, en het tempo waarin jongens en meisjes 

hierin slagen en de gestelde doelen bereiken verschilt. 

Een voorbeeld. Beweging blijkt niet alleen van groot belang voor het 

ontwikkelen van zelfkennis en een stevig gevoel van ‘geworteld zijn 

in je eigen lijf’, maar bijvoorbeeld ook voor het leren rekenen of voor 

het omgaan met stress4. In het primair onderwijs ontbreken echter 

steeds vaker goed opgeleide gymnastiekdocenten. De wel geboden 

gymnastieklessen moeten vooral veilig zijn, risico’s worden gemeden 

en het aanbod van schoolzwemmen neemt af. Er is steeds minder 

ruimte voor grote motoriek, trial-and-error, lawaai, een beetje riskant 

gedrag, soms gewoon wat stoeien, een enkele keer ook vechten. 

Vrouwen vinden dat veelal vervelend, voelen zich er niet veilig bij en 

grijpen in, voordat jongens zelf in de gaten hebben dat er iets mis is. 

Veel jongens hebben die ruimte echter wel nodig om zo langzaam-

aan te leren hun eigen impulsen te leren kennen, onder controle te 

krijgen, rust te vinden en hun energie te leren richten op constructieve 

doelen, of om zich te meten met, en ook af te stemmen óp anderen. 

Van daaruit kunnen ook zij toekomen aan taal en sociale vaardig-

heden. Hun kortere aandachtsboog en gemiddeld hogere impulsivi-

teit maakt dat zij meer moeite hebben met plannen; een kwestie van 

kleine stapjes op hun maat. Daar hebben zij wel steun, grenzen en 

begeleiding bij nodig. 

Al dit soort gegevens zijn de afgelopen decennia onderbelicht geble-

ven, maar het wordt steeds duidelijker dat verschillen in aanleg, 

maar met name ook in de benadering en behandeling er toe doen. 

Dat geldt al vanaf de geboorte. Als het jongetje – dat 

iets langer doet over zijn ontwikkeling en aanvankelijk 

minder goed is in het interpreteren van allerlei senso-

rische input – minder naar de moeder kijkt en zijn heil 

zoekt in voorwerpen, dan kán het gebeuren dat zij zich 

minder competent gaat voelen, zich ergert, wat meer 

gestresst raakt, daardoor eerder geïrriteerd wordt, harder gaat pra-

ten, hem wat harder aanpakt, e.d. Het jongetje reageert daarop door 

zich verder terug te trekken en als moeder ook nog eens overbelast 

is en vader te weinig meewerkt, kán het resultaat zijn dat het nog 

kleine jongetje ‘onveilige gehechtheid’ ontwikkelt. Omdat hij anderen 

Waar nodig aandacht 

voor verschillen, 

waar mogelijk gelijke 

behandeling. 
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onvoldoende vertrouwt, moet hij als het ware zelf voor zijn eigen vei-

ligheid zorgen, lang voordat hij daar eigenlijk aan toe is.  Stoer? Maar 

ten koste van wat?

Bekend is dat jongens in de kinderdagverblijven sterker reageren op 

wisselende leiding (zie ook Tavecchio). Jongens worden in het primair 

onderwijs veel vaker terechtgewezen en gecorrigeerd zonder een bij 

hen passend alternatief voor hun gedrag aan te bieden. Het hoeft niet 

te verbazen als sommigen een laag zelfbeeld en daaruit lage zelfac-

ceptatie ontwikkelen, ‘Ik ben kennelijk niet aardig of lief’. Dat is zo 

pijnlijk dat zij dit gaan compenseren of gaan bluffen of allerlei andere 

strategieën ontwikkelen om aan dat rotgevoel te ontkomen. Je kunt 

niet ‘niet-leren’, je verwerkt immers continu informatie en signalen 

waar je iets mee moet, dus sla je ze op in je lijf en in je hoofd. De 

vraag is dus: Wát leren jongens op school?

jongens en meisjes binnen de muren van de school
Het effect van onderwijs dat niet goed inspeelt op aanleg en ont-

wikkeling van jongens kan zijn dat jongens tot de conclusie komen: 

‘School is niet mijn ding’. Eerst ontstaat er een nog wat latente school-

hekel, later – vaak bij de overgang naar grote en massale middelbare 

scho-len – wordt deze manifest en ontstaat er bij jongens gemakkelijk 

een zekere ‘opvoedingsresistentie’. Dit heeft niet alleen te maken met 

het begin van de puberteit, zoals men vaak denkt, maar heeft een 

lange voorgeschiedenis. Een negatief zelfbeeld, lage zelfacceptatie en 

langzaam opgebouwde wrok kan bij sommigen leiden tot zeer des-

tructief  gedrag naar anderen of afsluiting en vlucht naar een virtuele 

realiteit (op de computer is alles met een paar muisclicks bereikbaar) 

of een vorm van ‘zelfmedicatie’ middels alcohol, drugs en/of de ‘kick’s 

& clicks’ van riskant en gevaarlijk gedrag. Opgebouwde wrok door te 

vaak negatieve feedback kan verworden tot gegeneraliseerde wrok 

die een uitlaatklep zoekt. 

We zien dat meisjes in het onderwijs in de regel beter worden 

bediend: de school ‘past hen beter’. Of passen zij beter in onze scho-

len? Hoe het ook zij: zij ontwikkelen zich beter, hetgeen zich nu ook 

uitdrukt in hogere resultaten op bijna alle niveaus, de laatste jaren 

ook steeds meer op de arbeidsmarkt. Hun kwaliteiten komen steeds 

beter in beeld, al blijven ook hier aandachtspunten. Bij meisjes kan de 

neiging om sterk in relaties te denken omslaan in overmatige aanpas-

sing, maar ook in ‘pleasen’, manipulatieve behaagzucht of een nega-

tief of verkeerd lichaamsbeeld (voortdurend kijken naar zichzelf door 

de ogen van anderen of de reclamemedia). Het kan er toe leiden dat 

zij later telkens verkeerde relaties aangaan. Zelfkennis, zelfacceptatie 

en zelfvertrouwen is ook bij hen van groot belang, maar dat berei-

ken zij soms via andere wegen dan jongens; vaak meer verbaal, via 

spelen in duo’s of kleine groepjes, door netjes te doen wat er van 

hen gevraagd wordt en er dan hun eigen draai en invulling aan te 

geven. Meisjes kunnen hun vaak grotere sociale vaardigheden ook 

misbruiken: conflicten kunnen erg lang duren en zij kunnen elkaar 

soms heel subtiel erg omlaag halen. Meisjes vertonen soms gebrek 

aan lef en een zekere neiging tot perfectie maakt dat velen te weinig 

risico durven nemen en daardoor meer gehoorzamen en reproduce-

ren dan leren om creatief te zijn. Denk ook aan meisjes en technische 

vaardigheden. Op die gebieden valt ook in het onderwijs nog veel 

winst te behalen. 
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Gurians boys & Girls
De laatste jaren verschenen er ook in Nederland veel boeken over 

het puberbrein, over verschillen tussen jongens en meisjes, of man-

nen en vrouwen, maar niet zo compleet, genuanceerd, toegankelijk 

en vooral ook niet zo praktisch als in ‘Boys & Girls,  strategieën voor 

onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs’. Gurian c.s. 

paren kennis, inzicht en praktische wijsheid aan een grote liefde voor 

kinderen en leerkrachten. 

Naast alle lof zijn ook enkele kanttekeningen bij het boek op hun plaats. 

De afgelopen jaren ben ik steeds meer tot de conclusie gekomen dat er 

naast de directe sekseverschillen qua structuur, verwerkingsprocessen 

en hormonale chemie welke Gurian c.s. aanhalen, ook sprake is van 

tempoverschillen in de ontwikkeling van jongens en meisjes. Het heeft 

er veel van weg dat het gemiddelde jongetje bij de geboorte in som-

mige opzichten iets minder ver is in zijn ontwikkeling dan het meisje. 

Heel basaal: de XY-chromosoomcombinatie is net even complexer dan 

XX en daarmee vraagt de mannelijke ontwikkeling en rijping meer tijd. 

Reageren wij daar niet goed op dan kan deze kleine achterstand blij-

ven en zelfs groter worden. Jongetjes reageren namelijk op hun beurt 

op aanvankelijk iets te hoge of verkeerde eisen: het kan  

leiden tot afweer en verharding. 

Jongens lijken ook wat ongelijkmatiger te rijpen: 

de ene functie ontwikkelt zich wat sneller dan de 

andere. In sommige opzichten (denk aan ruimtelijk 

motorische vaardigheden, grote motoriek, fan-

tasie, abstractie, trial and error) zijn zij juist snel-

ler dan meisjes, maar het duurt langer voordat zij 

zijn volgroeid, de vele functies en verbindingen 

zijn geïntegreerd en ook zij uiteindelijk meer in 

balans komen. Het Nederlands is in dit opzicht 

een erg mooie taal: door letterlijk en figuurlijk 

iets nieuws mee te maken, máák je ook nieuwe 

verbindingen. Dit gaat niet steeds vanzelf;  je 

moet iets doen, je moet aan bepaalde uitda-

gingen worden blootgesteld en tot sommige 

zaken worden gestimuleerd en uitgenodigd. 

Dit maakt jongens op een bepaalde manier nóg 

ontvankelijker voor invloeden uit de omgeving dan meisjes. Goede 

opvoeding en onderwijs maken echter een wereld van verschil.

Eveneens is het duidelijk dat Gurians boek een Amerikaanse achter-

grond kent. Zeker sinds de campus shootings (Columbine en verder) is 

er in de VS een enorme aandacht voor het ‘boys-problem’, een beetje 

vergelijkbaar met de Nederlandse aandacht voor de problematiek van 

allochtonen en integratie, al hebben de schietpartijen eerst in Finland 

en Duitsland, maar nu ook in Alphen aan de Rijn de Amerikaanse 

werkelijkheid een stuk dichter bij gebracht. Amerika heeft ook een 

specifieke cultuur rond sekseverhoudingen: denk aan overtrokken 

masculiene beelden, Hollywood en daarnaast een verborgen matriar-

chaat, maar ook openlijk puritanisme naast een enorme porno-indu-

strie. Groot idealisme naast grote corruptie en financiële belangen. 

De beelden en verwachtingen uit de omgeving zijn soms wat anders 

dan in Europa. 

Gurian haalt praktisch alleen Amerikaanse auteurs aan. Nu is men in 

de VS ook erg ver gevorderd op het gebied van de neurowetenschap-

pen en zijn er zeer veel cijfers bekend over de verschillende ontwikke-

ling van jongens en meisjes in bijvoorbeeld het onderwijs, maar ook 

buiten de VS wordt belangrijk onderzoek gedaan.

ontwikkelingen in nederland
Al wat we nu weten van het brein moeten we nog steeds met de 

nodige slagen om de arm gebruiken; wat weten we uiteindelijk? 

Toch ligt er al zoveel klaar voor toepassing dat het jammer is om 

dat niet te gebruiken, ermee te experimenteren en verder te ontwik-

kelen. In 2008 is  het grote Nederlandse project ‘Learn!’ gestart en 

daarmee zijn belangrijke voorwaarden hiervoor aanwezig. ‘Learn!’ 

is een samenwerkingsproject tussen universiteiten, HBO-instellingen 

en allerlei scholen inzake de ontwikkeling en toepassing van kennis 

uit de neurowetenschappen in het Nederlandse onderwijs in samen-

hang met resultaten uit andere wetenschappen. Prof. Jelle Jolles – een 

belangrijk en inspirerend neuropsycholoog – is hiervan de weten-

schappelijke directeur en besteedde in zijn oratie in september 2010 

aan de Vrije Universiteit veel aandacht aan de differentiële ontwikke-

ling van jongens en meisjes5. 

Jongens en meisjes staan deels voor verschillende ontwikkelings-

opgaven en krijgen ook verschillende voorbeelden.  Het in Nederland 

zo sterk beleden geloof in gelijke behandeling geeft verschillende 

resultaten. Natuurlijk zijn er grote overeenkomsten, maar soms heb-

ben jongens of meisjes iets anders nodig. Ken hun kwaliteiten, 

waardeer die en werk van daar uit aan dat-

gene wat zij kunnen ontwikkelen. We zullen 

meer moeten doen met de impulsen en ener-

gie van jongens en daar beter op inspelen, niet 

omdat zij zielig zijn, maar omdat zij er recht 

op hebben en omdat wij  het risico lopen dat 

we hen verliezen en omdat zij zich anders tegen 

elkaar en anderen kunnen richten.

Lauk Woltring is gedragsdeskundige  

en heeft een eigen bureau ‘Werken met 

jongens’.

Voor meer informatie: www.laukwoltring.nl  

Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer

Noten

1. Boys & Girls, strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in 

het basisonderwijs’, M. Gurian, K. Stevens en K. King, uitgeverij 

OMJS, 2011, 276 pp

2. Op mijn website staat een overzicht: http://www.laukwoltring.nl/

pages/nl/algemeen/overzicht-items.php

3. Tavecchio, 2008, www.eco3.nl/eCache/DEF/1/11/248.html. Voor 

de discussie rond mannen in de kinderopvang en de daarover 

ontstane discussie n.a.v. de Amsterdamse misbruikzaak in de 

kinderopvang verwijs ik naar mijn site: http://www.laukwoltring.nl/

pages/nl/aanbod/opvoedingkindercentra/discussie-mannen-in-de-

kinderopvang.php 

4. Vergelijk met name het succesvolle programma voor weerbaarheid 

en sociale vaardigheden Rots & Water, www.rotsenwater.nl. In mijn 

eigen teksten schrijf ik vaak over het ‘body-brein’: de hersenen en de 

rest van het li-chaam beschouwd als één geheel.

5. Jelle Jolles, Elles en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en 

educatie (Neuropsych Publishers, Amsterdam-Maastricht), LEARN!,  

v. d. Boechorststraat 1, 1081 BT AMSTERDAM, brein@psy.vu.nl
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pesten
Dagelijks zijn honderdduizenden kinderen in Nederland slachtoffer 

van pestgedrag. Dit betekent dat in een gemiddelde stamgroep twee 

tot vier kinderen worden gepest en er evenzoveel kinderen zijn die 

pesten. Dat de gevolgen van pesten groot zijn, zeker als het pestge-

drag langer duurt, is bekend. Slachtoffers hebben meer kans op soci-

ale en emotionele problemen (lage zelfwaardering, eenzaamheid en 

depressie) en psychosomatische klachten (hoofdpijn, slaapproblemen 

en vermoeidheid).  

Kinderen die pesten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen 

van onaangepaste gedragspatronen waardoor ze grotere kans lopen 

op ernstige problemen in de adolescentie zoals (alcohol-)verslaving, 

crimineel gedrag, suïcidaal gedrag en tienerzwangerschappen.

Groepsdynamiek bij pesten
In het verleden richtte zowel het onderzoek naar pestgedrag, als ook 

de diverse interventieprogramma’s, zich vrijwel uitsluitend op de indi-

viduele slachtoffers of daders. Maar uit onderzoek uit, met name in 

Scandinavische landen1, blijkt dat pesten meer gezien moet worden 

als een groepsfenomeen, waarbij veel meer kinderen betrokken zijn 

dan alleen de dader en het slachtoffer. 

Bij pesten bestaat een duidelijke groepsstructuur, waarbij de dader 

centraal staat in de groep, met daaromheen verschillende kinderen 

die allen op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan het pestgedrag. 

De rol die sommige kinderen hierbij vervullen is groter (aanmoedigen 

en helpen) dan de rol van andere kinderen (buitenstaanders). Er zijn 

verschillende rollen te onderscheiden bij het pesten. 

Naast de dader en het slachtoffer komen ook nog voor: 

• de kinderen die de dader actief helpen

• de kinderen die de dader aanmoedigen (bijvoorbeeld door te lachen)

• de kinderen die het slachtoffer helpen

• de kinderen die zich niet mengen in de pestsituatie (de buitenstaan-

ders)

De gevolgen van pestgedrag beperken zich dus niet tot de eerder 

genoemde vier tot acht slachtoffers en daders per groep, maar ook 

de overige groepsgenoten hebben last van het pesten. Het pestge-

drag hindert het leren en draagt eraan bij dat kinderen school minder 

leuk vinden. Als pestgedrag niet adequaat aangepakt wordt, kunnen 

kinderen bovendien de conclusie trekken dat slachtoffers verdienen 

wat ze krijgen, dat macht belangrijker is dan rechtvaardigheid en dat 

volwassenen niet goed voor kinderen zorgen2. 

Verschil jongens en meisjes
Hiernaast bestaat er een belangrijk verschil tussen de manier waarop 

jongens pesten en de manier waarop meisjes dat doen. Met name 

jonge jongens pesten op een meer directe en fysieke manier, zoals 

slaan, schoppen, duwen, spullen afpakken etcetera. Naarmate jon-

gens ouder worden verschuift dit puur fysieke pesten naar meer ver-

bale vormen, zoals uitschelden en belachelijk maken, waarbij fysieke 

handelingen een rol kunnen spelen. Deze directe vorm van pesten is 

over het algemeen minder onzichtbaar voor volwassenen, waardoor 

ingrijpen sneller en dus efficiënter kan gebeuren. 

Meisjes hanteren daarentegen een meer indirecte stijl die ook 

omschreven kan worden als relationele agressie. Dit wil zeggen dat 

MeIdenvenIjn                        Gitty strenGers 

Wetenschappelijk onderzoek naar pesten heeft de afgelopen decennia nieuwe inzichten gegeven. Twee belangrijke 
elementen, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, betreffen inzichten over de groepsdynamiek die bij pesten een 
belangrijke rol spelen en kennis over specifiek pestgedrag van meisjes, het ‘meidenvenijn’.
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meisjes pesten door middel van sociale relaties: kliekjesvorming, rod-

delen, buitensluiten en isoleren, negeren en afwijzen. Deze vorm van 

pesten is vaak zo subtiel en geraffineerd dat ze onzichtbaar is voor 

volwassenen: ouders en groepsleiders. Dit sluit overigens niet uit dat 

sommige meisjes, zij het bij uitzondering, ook fysiek pesten. 

Verder kun je ook stellen dat jongens over het algemeen de eigen-

schap hebben na een ruzie sneller weer over te gaan tot de orde van 

de dag. Dit in tegenstelling tot meisjes, die weken of zelfs maanden 

na een ruzie, details kunnen oprakelen.

 
Meidenvenijn
Omdat de onderlinge relaties tussen meisjes 

vaak gekenmerkt worden door een zeer sterke 

sociale hiërarchie, spreekt het voor zich dat de 

groepsdynamiek in pestsituaties een zeer grote 

rol speelt. Rosalind Wiseman, dé Amerikaanse 

autoriteit op het gebied van meidenvenijn, ver-

gelijkt meidengroepen met kleine koninkrijkjes3. 

Koninkrijkjes met aan het hoofd een ‘Queen 

Bee’, de koningin, die de meeste macht heeft, 

en zich omringt met hofdames en trouwe onder-

danen. Zij bepaalt wie bij haar kliek hoort en wie 

niet. In elke stamgroep of meidengroep zijn deze 

typische meidenrollen van koningin, hofdame en 

onderdaan in meer of mindere mate te herken-

nen. Het machtsspel van de koningin en haar 

hofkliek leidt altijd tot probleemsituaties, zoals 

(online) roddelen, pesten en buitensluiten. 

Deze gedragingen, die buiten het zicht van volwassenen plaatsvin-

den, zorgen ervoor dat een machtssysteem op een subtiele wijze tot 

stand komt en vooral ook in stand wordt gehouden. 

Meidenrollen
Op basis van enerzijds de kennis over de groepsdynamiek en groeps-

structuur in pestsituaties en anderzijds inzichten over pestgedrag bij 

meisjes, kunnen er acht stereotype meidenrollen worden onderschei-

den4. Deze meidenrollen kenmerken zich alle door gedragingen die 

wellicht op korte termijn een persoonlijke winst kunnen opleveren, 

zoals een gevoel van populariteit, macht en aandacht, maar ze wegen 

niet op tegen de nadelen op korte en lange termijn. Hier een summier 

overzicht:

Queen Bee – Is het populairste meisje, op basis van een 

combinatie van charisma, kracht, geld, uiterlijk, wil 

en manipulatie. Ze versterkt haar macht en invloed 

door de regie te voeren over de groep, vriend-

schappen te verzwakken en volwassenen 

in te palmen. De keerzijde hiervan is dat 

ze geen reëel zelfbeeld heeft en geen oog 

heeft voor anderen, omdat ze alleen 

bezig is met haar eigen 

imago en het controle-

ren van anderen.

Sidekick – Is de trouwe 

rechterhand van de Queen 

Bee die ze door dik en dun zal steunen. 

Samen pesten en negeren ze andere meisjes 

en zijn vaak de eersten die zich bezighouden 

met de jongens. De positie naast de Queen 

Bee geeft haar weliswaar een zekere macht, 

maar ze verliest het recht om haar eigen mening te 

uiten waardoor ze uiteindelijk zichzelf ook ‘verliest’.

Banker – Ontleent haar macht aan haar vermogen om 

vertrouwelijk informatie te vergaren en deze op 

strategische momenten te mis-/gebruiken. Ze 

lijkt met iedereen bevriend en omdat ze rustig, 

gesloten en terugtrok-

ken overkomt, blijft ze 

vaak onopgemerkt door 

volwassenen. Haar strate-

gische gedrag boezemt  

andere meiden angst 

in. Op termijn verliest 

de banker haar vertrouwen 

in andere mensen.

Wannabe – Heeft er alles voor 

over om deel uit te maken van het kliekje. Ze 

probeert onder andere gedrag en uiterlijk van 

de kliek te imiteren. Hierdoor komt ze vaak met 

anderen en zichzelf in conflict. Vaak wordt ze 

achter haar rug door de kliek bespot, terwijl ze 

haar wel het vuile werk laten opknappen. Dit 

resulteert in verlies van authenticiteit, onzeker-

heid over vriendschappen en moeite hebben 

om eigen grenzen te stellen. 

Floater - Is onopvallend, omdat ze vrienden in 

de verschillende groepjes heeft, waar ze moei-

teloos tussendoor glijdt. Ze heeft een positief 

zelfbeeld en zelfvertrouwen en laat haar 

eigenwaarde niet afhangen van de accep-

tatie door 

een groep. Ze maakt door het ongrijpbare 

van haar gedrag wel kans om een eenling te 

blijven.

Defender - Neemt het op voor het slachtoffer 

door letterlijk tussen het slachtoffer en de dader 

in te staan, maar ook door het slachtoffer bij te 

staan en te troosten. Omdat ze haar gevoel en 

geweten volgt heeft ze een goed gevoel over 

typisch meidengedrag is:

• samenklitten in groepjes

• anderen buitensluiten

• elkaar manipuleren

• aantrekken - afstoten

• aardig doen, behalve tegen…

• dreigen: ‘als jij met haar speelt, dan ben ik  

je vriendin niet meer’

• elkaar negeren, uitlachen, in de steek laten

• aardig één-op-één, onaardig in een groep

• naar elkaar staren

• onderling fluisteren, briefjes doorgeven

• iemands uiterlijk voorzien van ongevraagd 

commentaar

• vriendjes afpikken
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zichzelf en kan ze waarderingen van 

anderen oogsten. Aan de andere 

kant kan haar houding er ook voor 

zorgen dat ze zelf het slachtoffer 

wordt van pesterijen

Torn Bystander - Ziet wat 

er gebeurt, maar durft niet 

in te grijpen uit angst zelf 

slachtoffer te worden of 

haar kans om ‘erbij te horen’ 

te verliezen. Deze angst en 

het gevoel van machteloosheid 

blokkeren haar op alle fronten. 

De steun van een groepsleider 

kan er voor zorgen 

dat deze ‘stille 

getuigen’ een 

vuist kunnen 

maken tegen het kliekje. 

Target – Is het slachtoffer van 

de kliek en valt buiten de groep door uiterlijk, 

kledingstijl en gedrag. Maar ook sterke origi-

nele meiden, die een bedreiging vormen voor 

de kliek lopen het risico een slachtoffer te wor-

den. Het slachtoffer is kwetsbaar en voelt zich 

compleet machteloos tegen de wreedheid van 

andere meiden. Omdat ze zich bewust is dat 

‘ware’ vriendschappen niet om status draaien, kan 

ze daar naar op zoek gaan.

aanpak van meidenvenijn
De aanpak van meidenvenijn is geen sinecuur, omdat deze proble-

matiek zeer gevoelig ligt en heftige emoties los kan maken, zowel 

bij de meisjes zelf als ook bij hun ouders. Om meidenvenijn op een 

juiste wijze bespreekbaar te maken is een aantal basisvoorwaarden 

nodig:

• Allereerst vereist het bespreken van meidenvenijn kennis van zaken, 

dat wil zeggen uitgebreide kennis over de verschillende meidenrol-

len, het gedrag, de bijbehorende persoonlijke winst en de nadelige 

gevolgen op korte en lange termijn. 

• Boven alles vereist een grondige aanpak van deze problematiek 

organisatorisch flexibiliteit van de school. Het primair bespreken van 

de meidenrollen kan klassikaal gebeuren. Maar zodra men dieper 

op de problematiek ingaat, en de gesprekken persoonlijker gaan 

worden, zal de groep zich moeten beperken tot alleen de meisjes 

om het gevoel van veiligheid te vergroten. De aanwezigheid van 

jongens zal dit proces, met name bij de meisjes uit het kliekje, blok-

keren.

• Hiernaast zullen er, om het gevoel van veiligheid verder te 

optimaliseren,duidelijke afspraken moeten worden gemaakt, waar-

bij de meisjes zelf ook een inbreng hebben (bijvoorbeeld: ‘we lachen 

elkaar niet uit’)

• Verder zal de basistoon van de gesprekken over meidenvenijn posi-

tief moeten zijn. Het is absoluut niet de bedoeling dat er meisjes 

beoordeeld of veroordeeld worden of in een slachtofferrol worden 

gemanoeuvreerd. 

Meidenvenijn is niet fijn
Om meidenvenijn op een gestructureerde manier aan te pakken is 

‘Meidenvenijn is niet fijn!’ ontwikkeld. Bij deze lesmethode door-

lopen meisjes, aan de hand van beproefde theorieën, verschillende 

fasen: van herkenning via bewustwording naar een gezondere sociale 

omgang. 

De meisjes leren niet alleen hun eigen kwaliteiten en de vervormingen 

hiervan onderkennen, maar leren ook met behulp van het Kernkwa-

drant van Ofman negatief gedrag om te zetten in positief gedrag. 

Ze maken aan de hand van het G-model, kennis met de sterke 

onderlinge samenhang tussen Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, 

Gedrag en het uiteindelijke Gevolg. Door de eigen gedachten 

onder de loep te nemen, wordt niet alleen het verschil tussen nega-

tieve en positieve gedachten helder, maar wordt het ook inzichtelijk 

dat negatieve gedachten tot negatief gedrag en positieve gedachten 

tot prettig en sociaal gedrag kunnen leiden. Ook de verbale en non-

verbale communicatie, zoals lichaamhouding, maken van oogcontact 

en gebruik van stem komen aan de orde, waarbij elementen uit de 

Rationeel-Emotieve Therapie gebruikt worden.

Uiteindelijk komen de meisjes door NeuroLinguïstisch Programmeren 

tot het stellen van realistisch haalbare doelen. en het maken een plan 

van aanpak, zowel op individueel als klassikaal niveau. 

Tot slot en bovenal wil ik benadrukken dat een succesvolle interven-

tie begint met groepsleiders die meidenvenijn niet alleen zien als een 

probleem, maar de aanpak ervan vooral zien als een uitdaging! 

Drs. Gitty Strengers is pedagoog & co-auteur ‘Meidenvenijn is 

niet fijn!’ Voor meer informatie: www.meidenvenijn.nl

Fotografie: Rik Brussel

Cartoons: Meidenvenijn en Frank de Man

Noten

1. Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukianinen (1996)

2. Scholte et.al. (2007); Fekkes (2005); Stassen Berger (2007)

3.  ‘Queen Bees & Wannabes’ - Rosalind Wiseman (2002)

4. Wiseman (2002), Salmivalli et.al. (1996) 
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nature versus nurture
Over mogelijke oorzaken van genoemde trend lopen de meningen 

uiteen en worden soms verhitte discussies gevoerd. Enerzijds wordt 

er op gewezen dat wetenschappelijke informatie uit de neurologie 

onomstotelijk tot de conclusie leidt dat het mannelijk en vrouwelijk 

brein op een aantal punten wezenlijk verschilt. In Nederland wijzen 

publicaties van onder andere Delfos (2004, ‘De schoonheid van het 

verschil’), Jolles (2008, ‘De mythe dat het brein niet belangrijk is voor 

het leren’), Woltring (2003, ‘Jongenspedagogiek? Opvoeden met 

gevoel voor sekseverschillen’) erop dat er wel degelijk belangrijke 

neurologische en hormonale verschillen tussen jongens en meisjes 

bestaan die van invloed zijn op de manier waarop, en de snelheid 

waarin, jongens en meisjes informatie tot zich nemen en zich ontwik-

kelen. Zij wijzen erop dat er geen scherpe grens tussen aanleg en 

socialisatiepatronen zijn te trekken, maar dat beide elkaar wederzijds 

beïnvloeden en versterken. Emancipatorisch onderwijs zou dan bete-

kenen dat elk kind in zijn uniciteit moet worden bekeken en begeleid, 

waarbij kennis van seksespecifieke ontwikkelingspatronen, kwalitei-

ten en opgaven richtinggevend moeten zijn voor het pedagogisch-

didactisch handelen.

 
taal minder toegankelijk voor jongens
Bovengenoemde Nederlandse auteurs wijzen erop dat taal voor jon-

gens minder toegankelijk lijkt te zijn dan voor meisjes, en dat de ont-

wikkeling van taalvaardigheden bij jongens (vergeleken met meisjes) 

minder snel op gang lijkt te komen. Als dat zo is dan zouden deze 

beweringen in het Radboud rapport naar voren moeten komen. Dit 

blijkt inderdaad het geval. Geconstateerde sekseverschillen in termen 

van cognitieve competenties blijken bij taal en lezen in het voordeel 

van meisjes; jongens presteren daar over het algemeen slechter dan 

meisjes. Een niet te verwaarlozen observatie aangezien het onderwijs 

in de afgelopen jaren steeds taliger is geworden. Reflecties schrijven, 

portfoliootjes maken, kringgesprekken, groepsopdrachten enz. zijn 

niet meer weg te denken uit het huidige onderwijssysteem. Ze doen 

echter een sterk beroep op het reflecterend vermogen (= innerlijke 

taal), verbale communicatie en samenwerking. Dit zijn competenties 

waarin meisjes blijken te excelleren en jongens juist meer moeite mee 

hebben.

Bij de onderdelen rekenen/wiskunde scoren jongens evenwel hoger.

 

 
Het belang van rolmodellen
Eerder genoemde auteurs wijzen erop dat jongens, vergeleken met 

meisjes, meer moeite hebben met het leren van fouten, het maken 

van de goede keuzes en het vinden en leren gaan van een eigen weg. 

Dit schrijven ze toe aan het impulsievere karakter van jongens en het 

daarmee samenhangende beperktere reflectievermogen. Die eigen 

weg kan simpel bestaan uit het kiezen van het juiste vakkenpakket of 

leerprofiel, de juiste vervolgopleiding, de juiste baan (wat past bij jou, 

wat vind je leuk) of (nog eenvoudiger) het kiezen van de juiste vrien-

den. Juist daarom zijn positieve rolmodellen voor jongens zo belang-

rijk. Het voorbeeld van vader, oom, of leraar zijn van fundamenteel 

belang. Als gezinnen uit elkaar vallen en deze voorbeelden wegvallen, 

en als er geen meesters meer voor de groep staan, dan ontbeert een 

jongen deze zo nodige voorbeelden. Dit betekent overigens niet dat 

juffen jongens niet effectief les zouden kunnen geven. De vrouwe-

De onDerWijsaCHterstanD 
vaN JoNgENS                          FreerK yKeMa

 

Onder bovenstaande titel en de subtitel ‘Omvang, oorzaken en interventies’ heeft de Radboud Universiteit (ITS) 
Nijmegen vorig jaar een rapport gepubliceerd, waarin de onderwijspositie van jongens in vergelijking tot die van 
meisjes werd geïnventariseerd. De samenstellers zijn voorzichtig in het formuleren van conclusies die naar aanleiding 
van hun onderzoek, dat door het Ministerie van OCW werd geïnitieerd, kunnen worden getrokken, maar komen onder 
andere tot deze vaststelling: ‘De schoolloopbanen van jongens zijn in vrijwel alle onderzochte opzichten die mede 
bepalend zijn voor  het uiteindelijke onderwijs(eind)niveau, minder gunstig dan die van meisjes. Jongens doubleren 
vaker dan meisjes , nemen vaker deel aan lagere onderwijsniveaus, verlaten vaker vroegtijdig de school, en stromen 
vaker dan meisjes af naar lagere onderwijsniveaus’.
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lijke groepsleider en de lerares kunnen jongens uitstekend doceren, 

en ook inspireren. Jongens kunnen zich echter niet met hen identifi-

ceren. De roep om meer vrouwelijke rolmodellen in het onderwijs en 

beroepsleven die dertig jaar geleden ontstond om meisjes te helpen 

geldt nu ook voor jongens.

 
De fysiek- en verbaal-emotionele ontwikkeling
Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit en commu-

nicatievaardigheden is een goede sociaal-emotionele ont-

wikkeling van belang. Steeds meer kinderen en jongeren 

vertonen echter een achterstand in hun sociaal-emotio-

nele ontwikkeling en ondervinden problemen in het con-

tact met anderen. Samen kunnen spelen en werken blijkt 

voor een groeiende groep kinderen, en meer jongens dan 

meisjes, problematisch te zijn. Gamers bijvoorbeeld, die 

onder andere worden gekenmerkt door slechte sociale- en 

communicatievaardigheden, zijn veelal jongens. (70%)

De sociaal-emotionele ontwikkeling omvat twee deelge-

bieden: de fysiek-emotionele en de verbaal-emotionele 

ontwikkelingsweg. Bij eerstgenoemde worden zelfken-

nis, vriendschappen en sociale netwerken gevormd door 

doen en ervaren, spel en spelen, stoeien en sporten. Bij 

de verbaal-emotionele ontwikkelingsweg geschiedt dit 

door met elkaar te spreken, verbaal ervaringen uit te wis-

selen en aan elkaar te toetsen. Het spreekt voor zich dat 

beide ontwikkelingswegen voor zowel jongens als meisjes 

van groot belang zijn. Uit voorgaande kan echter ook de 

conclusie worden getrokken dat juist voor jongens, die zo 

energiek en minder reflectief zijn en iets meer moeite heb-

ben zich verbaal te uiten, de fysiek-emotionele ontwikke-

lingsweg van uitermate groot belang is. Minder speeltijd, 

speelruimte, en bewegingsonderwijs hebben een directe 

invloed op welbevinden, werkhouding en prestaties. Het 

is  bekend dat het bewegingsonderwijs  in Nederland al 

jarenlang onder grote druk staat, terwijl taal in het moderne 

onderwijs een steeds grotere plaats inneemt. Dat betekent 

dat een van de belangrijkste pijlers van jongens om tot zelf-

kennis (zelfreflectie) te komen en sociale vaardigheden te 

ontwikkelen wegvalt.

 
Meer bewegen 
Scholen hoeven overigens geen keuze te maken tussen of 

meer taalonderwijs of meer bewegingsonderwijs. Recent 

wetenschappelijk onderzoek heeft onomstotelijk bewe-

zen dat meer en gevarieerd bewegingsonderwijs leidt tot 

betere taalprestaties, ook en zelfs als er door de keuze voor 

meer bewegingsonderwijs minder tijd aan taal kan worden 

besteed 1. 

En zo komen we dan bij het Rots&Waterprogramma dat om 

bovengenoemde redenen in een groeiend aantal scholen 

een vaste plaats in het curriculum heeft ingenomen. Kin-

deren hebben meer steun nodig dan vroeger en de angst 

die ooit aanwezig was dat minder uren aan taalonderwijs 

tot leerachterstanden zou leiden blijken totaal ongegrond. 

Anno 2011 hebben anderhalf miljoen kinderen enige vorm 

van Rots&Watertrainingen mogen ontvangen.

 

rots&Water
Het Rots&Waterprogramma, een Nederlands product, wordt momen-

teel wereldwijd in het onderwijs ingezet en heeft als doel jongens en 

meisjes bij te staan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

In Rots & Water gaat het om een bewustwordingsproces: bewustwor-

ding van de eigen gevoelens en emoties zoals die zich in het lichaam 

uitdrukken, en bewustwording van eigen kwaliteiten en mogelijkhe-
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den. Het woord ‘bewustwording’ heeft voor velen, zeker voor jon-

geren, echter een negatieve of zweverige klank. Daarom wordt het 

woord bewustwording in Rots&Water vervangen door het woord 

‘kasteel’. In Rots&Water bouwen we rots-, water- en ademkastelen. 

In het rotskasteel worden alle spieren strak aangespannen om even-

tuele aanvallen hard op te vangen. In het waterkasteel worden de 

spieren ontspannen en kan soepel met aanvallen en pesterijtjes wor-

den omgegaan. In het ademkasteel tenslotte wordt rust gegenereerd 

door een diepe, rustige ademhaling hetgeen uiteindelijk leidt tot een 

kasteel van zelfbewustzijn: kennis over wie je bent, wat je kunt, en 

wat je wilt. Samen leiden deze kastelen tot een gevoel van zekerheid 

en eigenheid zodat, vanuit deze sterke en rustige basis, met ande-

ren en de ander contact kan worden gemaakt. Heel simpel gezegd: 

‘Rots&Water zet mensen, jong en oud in hun kracht’. 

Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund door middel van 

korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie, en het 

maken van korte opdrachten. Het Rots&Waterconcept kan op ver-

schillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek, men-

taal en sociaal niveau. De harde, onwrikbare rotshouding versus de 

beweeglijke, verbindende waterhouding. Op fysiek niveau betekent 

dit bijvoorbeeld dat een uitdaging gepareerd kan worden door hard 

aangespannen spieren (rots), maar vaak zelfs nog effectiever kan wor-

den opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van 

de aanvaller (wateraspect). Zo is het ook mogelijk binnen een gesprek 

te kiezen voor een harde rotsopstelling of een verbindende waterop-

stelling en ditzelfde geldt voor de manier waarop men relaties met 

anderen onderhoudt. Ben je rots of ben je water? Kun je je als rots 

opstellen als het moet, kun jij je als water met een ander verbinden 

als dat mogelijk is? Op spiritueel niveau tenslotte vallen de tegenstel-

lingen tussen rots en water weg. Daar ontstaat het inzicht en ervaart 

men dat beide wegen noodzakelijk zijn om tot zelfverwezenlijking te 

komen en dat mensen in diepste wezen met elkaar verbonden zijn en 

een gezamenlijke weg afleggen.   

Chinees Boksen is een mooi spel waarin de Rots&Waterfilosofie dui-

delijk naar voren komt. Twee spelers proberen elkaar met de open 

hand uit balans te tikken (boksen). De speler die het beste Rots (aan-

val) en Water (handen terug trekken) kan afwisselen zal de meeste 

punten scoren. Een goede afwisseling tussen Rots en Water is echter 

alleen mogelijk als je sterk en rustig staat (gecentreerd en gegrond 

bent) De ervaring hiermee opgedaan wordt vervolgens vertaald naar 

een gesprek, en daarna naar een relatie. 

 
bouwstenen
De bouwstenen van het 

Rots&Waterprogramma 

zijn zelfbeheersing, zelfre-

flectie en zelfvertrouwen. 

Voortbouwend op dit 

fundament is het moge-

lijk aandacht te hebben 

voor de thema’s veiligheid, 

assertiviteit, communicatie, 

seksualiteit, en het vinden 

van een eigen weg (innerlijk 

kompas) die met anderen 

verbindt en richting geeft 

(solidariteit en spiritualiteit). 

Een antwoord op vragen 

naar zin en richting hangt 

vooral samen met het 

bewust worden van eigen 

kwaliteiten en wensen.

Psycho-fysiek werken bete-

kent dat doen en ervaren 

(fysiek-emotionele ontwik-

kelingsweg) worden afge-

wisseld door momenten 

van zelfreflectie (innerlijke 

taal) en kringgesprekken (verbaal-emotionele ontwikkelingsweg). 

Meisjes en jongens blijken enorm veel profijt te hebben van een der-

gelijke aanpak. Onderzoek toont altijd weer een toename van zelf-

vertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Pestgedrag neemt af of 

verdwijnt volledig uit een school. Het contact met de groepsleider 

(rolmodel!) wordt versterkt en als positiever ervaren. Het kind gaat 

blijer en zelfverzekerder naar school en leerresultaten laten als gevolg 

daarvan een positieve trend zien.

 

Freerk Ykema is directeur en oprichter Rots&Water Instituut/

Gadaku Institute en auteur van het Rots&Waterprogramma

Voor meer informatie: www.rotsenwater.nl

Fotografie: Rik Brussel en Rots&Water

 

Noten

1. Zie Psyche en Brein 106 Opvoeding: Het lerende lichaam, 2011 

bladzijde 6 - 11 en 14 - 17.  
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Mannen-mannen
Ik concludeer daaruit dat de jongens-jongens, meisjes-jongens en de 

jongens-meisjes in hun nopjes zijn. Wat erg fijn is. Vervolgens rijst bij 

mij de vraag wat Luuk en Remco dan voor mensen zijn? Als ze man-

nen-mannen zouden zijn, moeten de jongens-jongens het inderdaad 

heel leuk vinden, maar dan zouden zowel de meisjes-jongens als de 

jongens-meisjes het misschien weer niet zo kunnen waarderen. Dus 

moet ons zeldzame duo toch wel mannen-vrouwen zijn. Een soort 

jufachtige meesters of iets dergelijks. Maar Luuk stoeit zelfs met de 

kinderen, iets wat hij juffen nog niet snel ziet doen. Betekent dit dat 

mannen-vrouwen of jufachtige meesters dit ook niet doen, of kan dat 

nog wel? Maar ja, zo vrouwelijk kunnen deze mannen ook weer niet 

zijn, want ze kunnen niet met haarklipjes, schuifjes, haarbanden en 

elastiekjes omgaan. Dus moeten Luuk en Remco wel echte mannen-

mannen zijn. Pech voor de meisjes-meisjes! 

nieuws
Na het lezen van het artikel verbaasde ik mij over het feit dat dit über-

haupt een artikel was. Ook nog paginabreed met foto uitgemeten. 

Het is eigenlijk triest dat, wanneer mannen voor een kleutergroep 

staan, dit zo bijzonder is dat dit nieuws is. Maar, buiten het feit dat 

de kinderen in Luuks klas in ieder geval genoeg lichaamsbeweging 

krijgen door het stoeien en bij beide klassen alle meisjes (-meisjes) met 

verwarde haren door de klas lopen, zegt dit alles bijzonder weinig 

over de kwaliteit van hun onderwijs. 

Luuk en Remco zijn een uitstervend ras. Mannen-mannen bij kleuter-

kleuters. Misschien moeten we een real-live soap over hun beroep 

gaan uitzenden om meer mannen-mannen of mannen-vrouwen voor 

het onderwijs te winnen. Of is een reality soap meer voor vrouwen(-

vrouwen/-mannen)? 

Hoe dan ook, op dit moment zijn Luuk en Remco een uitzondering op 

een steeds stelliger wordende regel. In het basisonderwijs is de vrouw/

man verhouding 85-15%. Bij kinderen ligt dat wat anders, ongeveer 

50-50%. Hoeveel meisjes-meisjes en dergelijke dat zijn wordt niet 

vermeld. Maar ook bij groepsleiders wordt er in dat onderzoek geen 

onderscheid gemaakt tussen mannen-mannen, mannen-vrouwen en 

ga zo maar door.

Ik zelf ben 31 jaar, werk tien jaar in het onderwijs als leerkracht. Vertel 

graag verhalen in de groep. Ik ben taalkundig beter dan rekenkundig. 

Heb voor een jaar of zes geleden gesonjabakkerd, schrijf liedjes, speel 

graag toneel, heb mijn huis verbouwd, verschoon regelmatig luiers, 

speel in een dweilorkest, lees graag, stoei wel eens met kinderen, kan 

(sinds kort) een band verwisselen, strijk op mijn vrije dagen de was, 

drink mijn koffie zwart, ben redelijk vaardig in het aanbrengen van 

modieuze haaraccessoires, en... ben een man.

Kees Groos is stamgroepleider van jenaplanschool De Canadas 

Cartoon: Janneke Kaagman 

Ik las in de Gelderlander  
van 17 februari 2011 
dat er een basisschool is 
waar twee groepsleiders 
een onderbouwgroep 
hebben. Dat is op 
zichzelf niet zo 
bijzonder, maar dit zijn 
twee mannen: Luuk en 
Remco. Dan worden we 
even stil. Ze moesten 
beiden eerst niks van 

kleuters hebben, maar zijn nu volledig om. Eén van de twee stoeit zelfs met de kinderen. Dat ziet hij juffen nog niet 
zo snel doen. Ze hebben nog wel moeite met de haarelastiekjes en klipjes. Alle kleuters vinden hen geweldig. De enige 
kinderen die misschien een beetje balen, zo meldt het artikel, zijn de meisjes-meisjes.

gEzocht: 

GroepsleiDer Voor 
onderBouwGroep 
MM/Mv/vM/vv 

Kees Groos
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in de kring
Als ik ’s ochtends de deur van het lokaal dicht doe, zitten de kinderen 

druk met elkaar te praten in de kring. In tegenstelling tot andere jaren 

ga ik er nu niet meteen bij zitten, maar blijf ik staan en wacht tot er 

oogcontact is tussen de kinderen en mij. Daarna wens ik iedereen een 

goede morgen en ga zitten. Aan het begin van dit schooljaar ging ik 

wel direct zitten, maar ik vond dat het dan te lang duurde voor ik con-

tact met de groep kreeg. Door te gaan staan kom ik krachtiger over 

en is het snel duidelijk dat ik wil beginnen.

Tijdens een kringgesprek moet ik ook alerter zijn op allerlei neven-

effecten die plaatsvinden. Sommige jongens hebben een korte 

spanningsboog, zijn geneigd om (lijfelijk) contact te zoeken met 

hun medegroepsgenoten of dwalen met hun gedachten af van het 

gespreksonderwerp. Ik probeer ze erbij te betrekken door naar hun 

mening te vragen en de gesprekken niet te lang te laten duren. Ook 

worden voor een kringgesprek de belangrijkste regels vaker herhaald: 

Als er een kind praat, luistert de rest en wordt  de mening van een 

ander gerespecteerd. Soms evalueren we samen het gesprek. Vooral 

de twee hierboven genoemde regels komen dan ter sprake. Met de 

eerste regel hebben veel jongens moeite. Ik probeer tijdens zo’n eva-

luatie zoveel mogelijk  het positieve gedrag te benadrukken om hun 

luisterhouding te verbeteren. Dat helpt, ze voelen zich gewaardeerd 

en je doet zo een beroep op hun zelfverantwoordelijkheid.

Het zijn trouwens vaak dezelfde jongens die op hun gedrag worden 

aangesproken door de groep, een collega of mij. Om er voor te zor-

gen dat deze jongens wel een positief zelfbeeld ontwikkelen, zoek ik 

gedurende de dag geregeld naar momenten om te zeggen hoe ik hun 

gedrag heb ervaren tijdens een kringgesprek of een andere activiteit. 

Ik vertel ze wat ik heb gezien, 

wat ik jammer vind en vraag hoe 

ik hen kan ondersteunen. Maar 

als het even kan geef ik het liefst 

aan waarom ik trots op ze ben.

samenwerken
Ook zie ik duidelijke verschillen 

tussen de jongens en de meis-

jes als er samengewerkt wordt. 

Vooral  in een blokuur zijn er 

regelmatig groepsopdrachten 

naar aanleiding van een pro-

ject. Dikwijls mogen de kinderen dan zelf de groepjes samenstel-

len. Meestal zoeken de jongens elkaar op, net als de meisjes. En al 

bespreken we vooraf nog eens de voorwaarden om tot een goede 

samenwerking te komen, toch zie ik dat de jongensgroepen vaak 

heel luidruchtig  en impulsief starten met de opdracht. Ze willen zo 

snel mogelijk beginnen en bepalen bij voorkeur, ieder voor zich, de 

eigen taak. Meisjes werken in zo’n situatie saamhorig en zelfstandig. 

Er wordt een plan van aanpak opgesteld en een duidelijke taakverde-

ling afgesproken.

Soms vind ik het moeilijk om niet meteen in te grijpen en me te mengen 

in de verhitte discussies die ontstaan in de jongensgroepen. Toch kan 

ik me meestal wel inhouden. Gelukkig maar, want uiteindelijk komen 

ze er toch wel uit en resulteert het in prachtige, originele producten.

Zo vroeg een groep meisjes tijdens het project ‘Techniek’ of ze van 

de onderdelen van gesloopte apparaten een stad mochten bouwen 

op een stuk hout dat ongeveer de afmeting had van een groepstafel. 

Toen ze eenmaal waren begonnen wilde een jongensgroep zich ook 

wagen aan deze opdracht. Het was interessant om te zien hoe deze 

twee groepen dezelfde opdracht op een heel verschillende manier 

invulden. De meisjes overlegden rustig, spraken af welke onderde-

len ze zouden gebruiken en hadden vooraf een duidelijk beeld van 

het eindresultaat: Een gelikte Vinexwijk, bijna op schaal gemaakt 

met veelal dezelfde huizen, rechte straten en afgewerkt met mooie, 

kleine details. De jongens overlegden luidruchtig, lieten elkaar soms 

niet uitpraten en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat ze een ker-

mis wilden bouwen. Een oude cilinder werd het middelpunt van het 

bouwwerk. Dat werd de zweefmolen. Er was geen sprake van een 

taakverdeling binnen de groep, ieder ging daarna voor zichzelf aan de 

slag. Deze groep zocht vooral 

de grotere, grove onderdelen 

uit. Door gebruik te maken van 

hun creativiteit en fantasie ont-

stond er een origineel, stevig 

en stoer eindproduct.

jongens en meisjes
Bij andere activiteiten deel ik 

zelf de groepjes in, bijvoorbeeld 

tijdens dramatische expressie. 

Ik vind het namelijk belangrijk 

dat jongens en meisjes ook van 

MIjn staMGroep                      anDre jonGejans

elK jaar Weer een 
uitDaGinG
Mijn bovenbouwgroep bestaat dit schooljaar uit negentien jongens en 
tien meisjes. De verhouding tussen het aantal  jongens en meisjes is  
onevenredig, ook in vergelijking  met de afgelopen jaren. 
Als groepsleider moet ik nu strakker en consequenter handelen, omdat 
deze groep, vooral de jongens, de grenzen van hun vrijheid opzoekt.

J o N g E N S  E N  M E I S J E S
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elkaar leren. In dergelijke situaties zie ik over het algemeen dat de 

meisjes het voortouw nemen om tot een goede rolverdeling te komen 

en de jongens houden zich voornamelijk bezig met de inhoud van de 

sketch.

Ook in de gymnastieklessen bepaal ik meestal de groepsindeling. De 

jongens zijn meer lijfelijk  en competitief ingesteld en willen zich aan 

elkaar meten. Om tegemoet te komen aan die behoeftes spelen we 

allerlei spelvormen vaak in homogene groepen. Daarnaast probeer ik 

ook geregeld coöperatieve spelletjes te spelen, waarbij het niet gaat 

om het winnen of verliezen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf. Hier-

door wil ik de groepsvorming bevorderen.

Laat duidelijk zijn dat meisjes soms ook bepaalde ‘jongensachtige’ 

karaktereigenschappen hebben en andersom geldt hetzelfde voor 

jongens. En of het nu jongens of meisjes zijn, door consequent te 

handelen, rekening te houden met ieders behoeftes,  ondersteunen 

als het nodig is en regelmatig  mijn waardering uit te spreken, is een 

blikwisseling vaak voldoende om positief gedrag te continueren en 

negatief gedrag te veranderen. Voor die uitdaging sta ik ieder jaar 

weer als groepsleider voor mijn bovenbouwstamgroep.

Andre Jongejans is stamgroepleider van De Nieuwe School in Edam

Cartoon: Janneke Kaagman

Fotografie: Felix Meijer

In een themanummer over jongens en meisjes past natuurlijk ook de 

vraag of hun handschriften verschillen? En als dat zo zou zijn, waar zie 

je dit dan aan? Vergelijk het schrift van twee bovenbouwers eens met 

elkaar: welk handschrift is van de jongen en welke van het meisje? 

Ze schreven hun taaltaak allebei met een blauwschrijvende vulpen op 

papier met 7 mm interlinie. 

Jongen? Meisje?

 Meisje? Jongen?

Heb je een vermoeden? Voor de schriftpsychologen verwijzen gebo-

gen, ronde vormen naar emotie; rechte, hoekige vormen naar ver-

stand.

Om elk misverstand te voorkomen: er zijn zowel ‘uitgesproken’ jon-

gens- als meisjes handschriften, maar ook jongensachtige meisjes- en 

meisjesachtige jongenshandschriften.

Bij meisjes komt vol, rond, sierlijk schrift vaker voor; het staat voor een 

rijk, warm gevoel, hartelijk, gezellig en zorgzaam.

Bij jongens komt strak, hoekig, onhandig schrift vaker voor; het staat 

voor koel, nuchter en verstandelijk.

Dick Schermer is handschriftenthousiast  

en corrector van Mensenkinderen.  

Voor meer informatie
‘Meisjes schrijven beter dan jongens’, Marissa Toof e.a., 2010 (via 

dick.schermer@zonnet.nl)

‘Historische schrijfverschillen tussen jongens en meisjes’, Tamara P. 

Thornton, 1996 (idem) 

‘Je nieuwe ik is niet je ego’, André Passé, Ankertjesserie 334, 2009, 

pagina  78-82

Website over jongens- en meisjeshandschriften met voorbeelden en 

toelichting: http://www.tsroadmap.com/physical/handwriting/mascu-

line-handwriting.html 

Websites: www.handschriftontwikkeling.nl en www.schrijfpedagogi-

schehulp.nl

het handschrIft 
van jongens en meisjes              DiCK sCHerMer

J o N g E N S  E N  M E I S J E S
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Een typische, luie zondagmiddag. Iedereen rommelde wat in huis, ik 

las een boek en mijn zoontje Kas van anderhalf zat op de bank met 

een puzzel te spelen. Het was voor het eerst dat ik hem daarmee zag 

experimenteren en aan zijn geconcentreerde houding te zien beviel 

het hem prima. De uitdaging van de puzzel was om de juiste houten 

dieren op de goede plek in de kinderboerderij te krijgen. Veel passen, 

meten, draaien en opnieuw proberen. 

Het wilde aanvankelijk niet echt lukken. De vormpjes pasten maar 

op één manier en met de motoriek van een anderhalfjarige is dat 

nog knap lastig. Hij draaide nog eens aan een vormpje, verschoof de 

kinderboerderij nog wat en plots viel de vorm op zijn plaats. Dat was 

het moment waarop het principe hem in één keer duidelijk werd! Hij 

klapte een paar keer van blijdschap in zijn handjes en ging gemoti-

veerd verder. Binnen een paar minuten zaten alle houten dieren op 

hun plek. Zo simpel kan het zijn; leren in zijn puurste vorm. 

Maar hoe werkt leren eigenlijk, en wat heb je er voor nodig? Arthur 

C. Clark zegt over leren: ‘If children have interest, education hap-

pens.’ Interesse kweken, kinderen persoonlijk aanspreken, active-

rende werkvormen, motiveren; het zijn open deuren, maar ik weet 

niet zeker of ik die zelf altijd wel voldoende open zet. En ik zie om me 

heen dat op veel scholen die deuren ook veel verder open kunnen.

Het begint bij een visie
Hoe organiseer je dat pure leren? En hoe kun je nieuwe 

media daarbij gebruiken? De vraag hoe je met nieuwe 

media ‘leren’ kunt stimuleren begint bij het leren zelf. Pas als kind, 

groepsleider én directie een duidelijke visie hebben over de manier 

waarop zij op school willen leren, kun je met elkaar gaan nadenken 

over de rol van nieuwe media daarbij. 

Stel je een school voor waarbij, binnen de kaders van het budget en de 

capaciteiten van de groepsleiders, ‘kennisoverdracht’ als hoofdvorm 

voor instructie wordt gebruikt. Dat betekent dat het uitgangspunt 

een klassikale situatie is waarbij de groepsleider frontale instructie aan 

kinderen geeft. Zou zo’n school gebaat zijn bij laptops en iPad’s waar-

mee kinderen flexibeler en zelfstandiger kunnen werken? Waarschijn-

lijk niet. Deze school heeft veel meer aan goede digitale schoolborden 

om daarmee de instructie rijker en interessanter te maken. 

Een school die ‘ontdekkend leren’ belangrijk vindt, hecht wellicht 

minder waarde aan een digitaal schoolbord. Een groepsleider geeft 

daar weinig frontale instructie en kinderen werken zelfstandiger, 

waarbij ze waarschijnlijk in steeds wisselende samenstellingen aan 

opdrachten werken. Deze school zal meer profiteren van draagbare 

apparatuur en een goede draadloze internetverbinding. De vraag 

welke rol nieuwe media in je onderwijs moeten spelen is dus niet te 

beantwoorden zonder je eerst te buigen over wat jouw visie en de 

visie van jouw school op leren en onderwijzen eigenlijk is.

overdracht en constructie
Een veelgehoord onderscheid daarbij is dat tussen ‘kennis-overdracht’ 

en ‘kennis-constructie’. Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat relatief 

veel lesuren worden gegeven via traditionelere ‘kennisoverdracht’, 

maar dat scholen aangeven meer aandacht aan ‘kennis-constructie’ 

te willen gaan geven. Dit onderscheid betekent niet dat daar ook 

perse een verschillend gebruik van ICT bij hoort. Het vol-

gende voorbeeld laat zien dat er goede manieren zijn om 

ICT een plek te geven in beide ‘stromingen’.

Veel lesmethodes volgen een klassiek patroon, waarbij 

kinderen informatie krijgen, daarmee gaan oefenen en afsluitend een 

toets maken. We testen daarbij voornamelijk wat wij (als groepslei-

ders) zelf relevant vinden. De resultaten van de test vormen vaak de 

enige feedback. Je krijgt puntenaftrek voor de fouten die je maakt en 

een krul als je het goed doet.

Stel dat we deze werkwijze eens om zouden draaien en een les zou-

den starten met de eindtoets. Zou die ons niet een prachtig beeld 

geven van de voorkennis en de gaten in die kennis van het individuele 

kind? Iedere groepsleider krijgt daarmee een instrument in handen 

leren Met 
nieuWe MeDia                        sanDer Van aCHt

Past een digibord in 

een jenaplanschool?
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om zoveel mogelijk bij de specifieke leerbehoefte van een kind aan te 

sluiten. Een kind hoeft zo minder tijd te besteden aan wat hij al wist. 

Die tijd komt nu vrij voor verdieping, herhaling of verbreding van de 

leerstof. 

ICT kan daar met een goed kindvolgsysteem een grote bijdrage aan 

leveren. Niet vanuit de gedachte om na afloop van de test de scores 

bij te houden, maar om vooraf de kennis van een kind te registre-

ren en op basis van die uitkomsten materialen beschikbaar te stellen. 

Materialen die aansluiten op wat dat specifieke kind op dat moment 

nodig heeft. In de meeste elektronische leeromgevingen zit ook de 

mogelijkheid om een toets in te bouwen, waarmee de resultaten 

automatisch geregistreerd worden.

Twee concrete voorbeelden hoe je met behulp van nieuwe media het 

leren van kinderen kunt stimuleren.

samenwerken doe je zo!
Samen sta je sterk, zeker als het op leren aankomt. Kinderen en 

groepsleiders die met en van elkaar leren kunnen door die samen-

werking een hogere leeropbrengst behalen. Binnen samenwerkend 

leren worden kinderen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar 

te helpen, uitleg te geven en problemen samen op te lossen. Digitale 

media bieden verschillende mogelijkheden om samenwerkend leren 

te faciliteren en te stimuleren. Directe feedback, leren op afstand, 

co-creatie en het aanspreken van verschillende leerstijlen zijn nog 

maar een paar voordelen die digitale media je kunnen bieden bij het 

samenwerken.

Om kinderen (en groepsleiders) met de mogelijkheden hiervan kennis 

te laten maken biedt de volgende lesopzet een leuke en zeer actieve 

introductie op diverse (online) tools:

• Verdeel de kinderen in teams van 3 tot 5 personen.

• Brainstormen

 Start de les door met MindMeister (www.mindmeister.com, gra-

tis tot 3 mindmaps) een online mindmap te maken. Nodig via de 

online mindmap kinderen uit in jouw mindmap, zodat je tegelijk 

online in dezelfde mindmap kunt werken. De verschillende teams 

‘zien’ elkaar nu in real-time aan de mindmap werken, wat erg sti-

mulerend kan zijn. Je kunt nu met z’n allen brainstormen over het 

onderwerp dat je hebt gekozen, waarbij de hoofdvraag is ‘Wat wil 

ik eigenlijk over dit onderwerp weten?’ 

• Informatie verzamelen

 Als de mindmap klaar is zijn de gedachten van de kinderen geor-

dend tot enkele hoofdvragen. Via www.pbworks.com (gratis tot 

100 gebruikers) nodig je kinderen uit in jouw online Wiki. Deze 

Wiki werkt identiek als bijvoorbeeld Wikipedia, met dat verschil dat 

je de informatie alleen beschikbaar stelt aan wie je hebt uitgeno-

digd. Zo kun je aan een privé database met informatie werken die 

alleen voor jouw kinderen zichtbaar is. Ze maken eenvoudig enkele 

pagina’s in de Wiki aan, waarbij op iedere pagina door ieder team 

één van de hoofdvragen uit de mindmap wordt gezet. 

• Informatie ordenen

 In Google Docs (www.docs.google.com, gratis tot 1 Gb aan 

bestanden) plaats je alvast een selectie bestanden en hyperlinks 

naar mogelijke relevante informatie over het onderwerp van de les. 

Ook hiervoor kun je vanuit Google Docs alle teams online uitno-

digen en hen daarmee toegang tot jouw bestanden en hyperlinks 

geven. Google Docs fungeert daarmee als een online bibliotheek, 

waar kinderen ook zelf weer extra bestanden en hyperlinks aan toe 

kunnen voegen. 

• Presentatie maken

 Als alle informatie verzameld is en de kinderen voldoende antwoord 

op de vraag kunnen geven, is het tijd om dat in een mooie presen-

tatie te gieten. De tool Prezi (www.prezi.com, gratis tot 100Mb) 
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is daarvoor uitermate geschikt. Ook hier kunnen kinderen online 

samen aan hun presentatie werken, waarbij iedereen tegelijkertijd 

elkaar ziet bouwen. Prezi werkt als één groot wit ‘doek’, waarbij 

ieder team op zijn eigen plekje kan werken aan het visualiseren 

van het antwoord op zijn deelvraag. Iedereen ziet elkaars presenta-

tie daarbij direct ontstaan, wat zeer inspirerend en motiverend kan 

werken. 

• Presenteren

 Zodra alle deelvragen in de presentatie verwerkt zijn, presenteren de 

teams hun deel van de Prezi. De activiteit eindigt zo met een duidelijk 

overzicht van de leerwensen van de kinderen (de mindmap), met een 

online bibliotheek van bestanden en hyperlinks over het onderwerp 

(Google Docs), een database waarin de antwoorden helder en over-

zichtelijk geformuleerd zijn (de Wiki) en een visuele presentatie van 

deze antwoorden (Prezi). En dat alles kost helemaal niets.

Kritisch leren kijken
Waarom duurt het NOS-Journaal iedere dag precies 23 minuten? 

Gebeurt er iedere dag precies evenveel nieuws in de wereld dat voor 

ons relevant is om te zien? En waarom zit de ene politicus soms in zijn 

eentje bij Pauw & Witteman, terwijl ze normaliter met vier personen 

aan tafel zitten? 

Mediawijsheid gaat over het 

vermogen kritisch en bewust 

met mediaboodschappen om 

te kunnen gaan. Maar voordat 

je daarmee aan de slag kunt 

moet je beginnen bij de vraag: 

Wat is een medium? 

In de breedste zin van het 

woord zou alles een medium 

kunnen zijn. Een televisie, een 

zak chips, je vrienden, ja zelfs 

een groepsleider! Alles wat 

een boodschap uitzendt is een 

‘doorgeefluik’, een ‘medium’. 

Doel van veel scholen en bibliotheken is om via mediawijze lessen 

kinderen kritische en bewuste mediaconsumenten te maken. Vaak 

wordt ‘mediawijsheid’ daarbij benaderd vanuit specifieke media, zoals 

websites, mobieltjes of de televisie. 

Ieder medium bestaat uit twee aspecten, namelijk mediaspecifieke 

zaken en de inhoud die het medium uitzendt.

In veel lessen of trainingen over ‘mediawijsheid’ ligt de aandacht vaak 

op de mediaspecifieke aspecten. Daarbij wordt bijvoorbeeld aandacht 

besteed aan de kracht van montage, het gemak waarmee iedereen 

een website kan bouwen (en dus eenvoudig ook onzin online kan 

zetten) of de onderdompeling in een game. Dit komt voort uit de 

(begrijpelijke) gedachte dat als je maar weet hoe bijvoorbeeld mon-

tage werkt, je daarmee een kritische en bewuste kijk op die media 

kunt ontwikkelen. 

Iedereen zal zich de beelden herinneren van een juichende menigte 

toen in april 2003 op het Firdawsplein in Bagdad een bronzen beeld 

van Saddam Hoessein omver werd getrokken. De camera zoomde in 

en het beeld werd gevuld met dansende mensen. Het volgende shot 

liet een overzicht van het gehele plein zien, waarbij bleek dat er eigen-

lijk alleen maar een handje vol mannen bij het beeld stond, maar het 

plein verder helemaal verlaten was. De indruk door het eerste beeld 

werd gewekt dat heel Irak uitgelopen was om de val van Saddam te 

vieren. Maar het tweede beeld liet iets heel anders zien. Hoe kon dat? 

En waarom waren bijvoorbeeld alleen deze mannen daar aanwezig? 

De vraag is of alleen kennis van mediaspecifieke kenmerken hier vol-

doende is. Een geschiedenisgroepsleider die goed bekend is met de 

historie van Irak en de regio, die weet welke groepen wel en niet 

profiteren van de val van Saddam, die weet hoe de relatie tussen 

de verschillende stammen in Irak zit, zal zich een veel genuanceer-

der beeld kunnen vormen van de situatie dan iemand die alleen het 

omvertrekken van het standbeeld ziet. Met andere woorden: kennis 

van mediaspecifieke kenmerken is handig om ‘mediawijs’ te worden, 

maar vakinhoudelijke kennis is onmisbaar om mediaboodschappen in 

een juiste context te kunnen plaatsen. 

Een interessante activiteit voor mediawijsheid is vanuit een journa-

listieke invalshoek bijvoorbeeld een journaalitem op televisie te ana-

lyseren op jouw vakgebied. Stel hierbij de vijf ‘W-vragen’ die een 

journalist ook stelt: Wat, Wie, Waar, Wanneer, Waarom? Probeer 

deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, en bepaal dan hoe-

veel informatie over de gebeurtenis je nu feitelijk hebt. Vergelijk dit 

met bijvoorbeeld de informatie die kinderen uit hun methode krijgen: 

wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de televisie en de 

methode?

Een ander eenvoudig te rea-

liseren activiteit gaat over 

de invloed van media op 

het nieuws zelf. In de kring 

fluistert een kind een kort 

nieuwsbericht in het oor van 

zijn buurman. Die fluistert het 

weer in het oor van zijn buur-

man. Zodra je bij de laatste 

persoon in de kring bent blijkt 

het een heel ander ‘nieuws-

bericht’ te zijn geworden. 

Dit toont kinderen direct hoe 

iedere schakel in onze nieuwsvoorziening invloed heeft op de uitein-

delijke boodschap die we in onze huiskamers lezen, horen of zien.

Kinderen volgen vervolgens in teams een week lang het nieuws alleen 

vanuit één specifieke zender. Het is hen in die week ‘verboden’ om 

naar andere zenders te kijken of te luisteren. Verdeel onder de teams 

bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, de BBC en www.nu.nl. Kinderen pre-

senteren aan het einde van de week wat zij de meest interessante 

berichten vonden en op welke manier die door hun ‘zender’ werden 

gebracht. De verschillen en overeenkomsten tussen de berichtgeving 

is aanleiding voor een discussie over wat ‘nieuws’ eigenlijk is en wat je 

nodig hebt om een nieuwsbericht goed te kunnen begrijpen.

Zo zijn er oneindig veel mogelijkheden om met behulp van nieuwe 

media leren te stimuleren en ieders talenten maximaal te ontwikkelen.

Sander van Acht is mede-oprichter van  

SPONS Learning Company.  

SPONS ondersteunt scholen bij het lesgeven  

en werken met nieuwe media.  

Voor meer informatie zie www.spons.nl

Fotografie: Sander van Acht en Felix Meijer
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Er is een sterke beweging zichtbaar richting 
‘natuurbeleving’. Dit als kritiek op een als 
eenzijdig beschouwde ‘kennisoverdracht’. 
Recent verschenen verschillende publicaties, 
waarin jarenlange ervaringen met vormen 
van natuurbeleving zijn neergeslagen 
en toegankelijk gemaakt. In dit 
overzichtsartikel wordt de inhoud van deze 
publicaties besproken, evenals hun sterke 
en zwakke punten. Maar vooraf een beeld 
van natuurbeleving, uit een oudere en 
invloedrijke bron. 

sharing nature
Ik word geblinddoekt en door een partner in een park naar een boom 

geleid. Daar krijg ik de opdracht om die boom te betasten en eraan 

te ruiken. De partner doet ook suggesties om de boom verder te ver-

kennen, zoals: met je wang over de schors gaan; kan je hem met je 

armen omspannen? Voel eens lager of hoger; groeit er iets op de 

boom? Als ik aangeef klaar te zijn leidt de begeleider mij – nog steeds 

geblinddoekt – langs een andere route weer naar het uitgangspunt. 

Daar wordt de blinddoek afgedaan en moet ik proberen de boom die 

ik zojuist verkende – ‘mijn boom’ – met open ogen terug te vinden. 

Voor de meeste mensen geldt dat zij nog nooit zo met bomen bezig 

waren.

Deze activiteit is afkomstig uit het programma ‘Sharing nature’. Ruim 

veertig jaar geleden werd dit ontwikkeld door Joseph Bharat Cornell, 

die ze beschreef in boeken en trainingen verzorgde in het begeleiden 

van deze speelse vormen van natuurbeleving (zie www.sharingna-

ture.com). In eerste instantie ging het om activiteiten met kinderen, 

maar verschillende daarvan zijn ook geschikt voor volwassenen. De 

spelvormen van Cornell vonden ook hun weg in ons land en wor-

den nog steeds veel gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het meer-

daagse programma ‘Het bewaarde land’ (zie www.hetbewaardeland.

nl), maar ook elders. In 1979 verscheen een vertaling van een boek 

met deze spelen in ons land, maar dat is al heel lang uitverkocht. In 

2009 bracht Anne Mijke van Harten een set kaarten uit, met twintig 

spelvormen uit ‘Sharing nature’. Centraal doel van de activiteiten is 

het ervaren van verbondenheid met de natuur. De didactiek die eraan 

ten grondslag ligt wordt benoemd als ‘flow learming’, dat de vol-

gende fasen kent: enthousiasme opwekken (‘opwarmen’), aandacht 

concentreren, directe natuurervaringen (opgaan in de ‘flow’ van de 

natuur) en reflectie door het delen van ervaringen. Bij elk spel staat 

aangegeven voor welke fase van het ‘flow-leren’ dit vooral geschikt is, 

welke materialen nodig zijn, waar het gespeeld kan worden, het aan-

tal spelers, voor welke leeftijdsgroep het geschikt is (zowel 3+ spelen 

als 10+). In een optimaal gebruik van het programma worden spelen 

aan elkaar gekoppeld voor de verschillende opeenvolgende fasen van 

‘flow’-leren. We noemen nog enkele andere titels van de spelen, als 

voorbeelden: zoeken van een lievelingsplek, het ‘interviewen’ van een 

steen, plant, boom of dier in de omgeving, lopen op blote voeten, 

‘roofdier en prooi’ (op geluid ‘prooi’ proberen te pakken, c.q een 

roofdier te ontwijken), een spel om de namen van bomen of andere 

levende wezens te leren. De kaarten zijn bestemd voor de spelleiders 

en zijn water- en slijtvast uitgevoerd, zodat ze gemakkelijk buiten te 

gebruiken zijn. Het is fijn dat over een aantal Cornell-spelen nu weer 

een publicatie is. Het is een blijvende bron van inspiratie.

oergevoel
‘Je onderwijst allereerst wie je bent’. 

Deze uitspraak van de Amerikaanse 

pedagoog Parker J. Palmer (Palmer, 

1999) geldt ook voor groepsleiders 

en anderen die werkzaam zijn op 

het gebied van de natuur- en 

milieueducatie (NME). Het eigen 

levensverhaal is daarop sterk van 

invloed, met ‘kritische perso-

nen’ en ‘kritische gebeurtenis-

sen’ in je leven (Kelchtermans, 

1990). De auteur van ‘Het 

oergevoel’ is ook die mening 

toegedaan, en daagt lezers 

uit op hun eigen levensverhaal te reflecteren. 

Het eigen, kleurrijke, levensverhaal dat zij vertelt kan daarbij ook 

inspireren. Het leidde haar tot het hoofdthema voor de ontmoeting 

tussen kind en natuur dat zij in dit boek presenteert: de overlevings-

technieken (‘oertechnieken’) van dicht bij de natuur levende volken 

nu en van de jagers en voedselverzamelaars en de vroegste boeren uit 

de prehistorie. Kinderen zijn meestal zeer geboeid door dit praktisch 

bezig zijn met natuur. Het zoeken naar en interpreteren van dierspo-

ren, sluipen, het stil afwachten, een speer maken en kunnen wer-

pen, verzamelen van plantaardig voedsel, van dingen om je mooi te 

maken, andere verzamelingen, kleuren verzamelen, je eigen hut kun-
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nen bouwen, in bomen klimmen, vuur maken en broodjes bakken, 

kleding en schoeisel maken, op blote voeten lopen (‘net als natuurvol-

ken’), touw maken van natuurlijk materiaal, dauwdruppels oplikken 

als je dorst hebt, andere ‘survival’- en met scouting verwante activi-

teiten. Daar passen ook het vertellen van verhalen, samen zingen, in 

het algemeen samen plezier hebben, bij. De invloed van Cornell is in 

dit boek zichtbaar in het aansluiten bij het ‘flow’- leren en het gebruik 

van diverse van diens spelen, maar dan wel zoveel mogelijk in relatie 

tot het grote raamthema van dit boek. ‘Natuurbeleving’ staat tegen-

over ‘informatieoverdracht’ en is gericht op ‘diepgaand geboeid zijn 

door de natuur’ en ‘je deel voelen van het bos’. Daarvoor is het nodig 

om een grote betrokkenheid te creëren. Het boek is dan ook bestemd 

voor ‘iedereen die de diepe intensiteit in het omgaan met de natuur 

wil ervaren en overdragen’: ouders en grootouders, groepsleiders, 

NME-medewerkers, boswachters en natuurgidsen. Voor ouders is er 

een apart hoofdstuk. Er is een hoofdstuk waarin voor verschillende 

leeftijdsfasen van kinderen – van baby’s tot en met pubers – doelen 

en activiteiten beschreven worden. Het boek besluit met hoofdstuk-

ken over het omgaan met sekse- en karakterverschillen en culturele 

verschillen. Verder wordt verwezen naar andere bronnen (organisa-

ties, werkmaterialen, e.a.). 

Een inspirerend boek, door de tekst en de foto’s. Een sterk punt van 

het boek is de inhoudelijke keus voor overlevingstechnieken en wat 

daar mee samenhangt. Dat biedt stof voor de ervaringsgebieden 

‘Maken en gebruiken’ en ‘Techniek’ van WO. Daarnaast zijn het ver-

halend karakter en de rijkdom aan observaties en adviezen uit een 

rijke praktijkervaring sterke punten. Het komt binnen het onderwijs 

het beste tot zijn recht bij meerdaagse buitenactiviteiten en losse bui-

tendagen en daarnaast voor buitenschoolse vormen, zoals de buiten-

schoolse opvang en ‘natuurclubs’. Ik vrees dat velen die gewend zijn 

een boek te skimmen het teveel tekst zullen vinden. Het boek geeft 

wel erg weinig aandacht aan ‘veiligheid’.

rupsen horen poepen
De titel verwijst naar het vallen van de keuteltjes van rupsen op boom-

bladeren, dat je kunt horen, als je er attent op bent. Dit boek is één 

groot pleidooi voor het attent worden op gebeurtenissen in de natuur 

en het openzetten van alle zintuigen. Het struinen in de natuur moet 

weer mogelijk worden. ‘Hokzieke’ kinderen kunnen zich buiten uitle-

ven door bewegen en zich verbonden voelen met natuur. De poten-

tiële gebruikers zijn dezelfde als bij het hiervoor besproken boek. Zij 

hoeven volgens de auteur niet over veel kennis te 

beschikken. Een mij bekende NME-er 

drukte dat uit met: ‘Een oen kan het 

doen’. De ‘groene draad’ door dit boek 

is het thema ‘zintuigen’, met hoofd-

stukken over voelen, horen, evenwicht, 

zien, ruiken en proeven. Elk hoofdstuk is, 

met enkele uitzonderingen, op dezelfde 

manier opgebouwd: enkele spreuken en 

zegswijzen rond het betreffende zintuig, 

een gedicht dat de schrijfster maakte, 

informatie over mensen en het zintuig en 

over dieren en het zintuig, tips voor in tuin 

en park en in natuurgebieden, beschrijvin-

gen van speelse werkvormen, korte erva-

ringsverhalen en tenslotte een kalender van 

activiteiten het jaar rond. Alles zo beknopt mogelijk beschreven en 

toegankelijk gemaakt, ook door de lay-out. Om een indruk te geven 

volgen nu enkele voorbeelden uit het hoofdstuk ‘voelen’. De infor-

matie over voelen bij mensen en bij dieren is beknopt en tegelijkertijd 

rijk aan inhoud, met boeiende details, bijvoorbeeld dat vrouwen (bij 

mensen) veel gevoeliger tastzintuigen hebben dan mannen. Bij de 

tips vielen mij het ‘hommels aaien’ en het gebruik van ‘schrijfkruid’ 

(= kleefkruid) in het bijzonder op en het maken van sop van klimop! 

De ‘werkvormen voor huid en hart’ bevatten diverse Cornell-spelen 

die ten dele ook in beide hiervoor besproken publicaties aan de orde 

kwamen. Met name het voelen geeft aanleiding tot een intiem con-

tact met de natuur. Bij de ‘gevoelige verhalen’ gaat er een over het 

staan op een verlaten zwanennest, waar een van de kinderen ‘wel 

een kuiken zou willen zijn’. De jaarkalender begint met een kort infor-

matief stukje over ‘wanneer begint jouw lente’? 

Door dit boek te gebruiken gaat de wereld steeds verder open en niet 

alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. 

Aan het slot van het boek wordt een link gelegd met de kerndoelen 

basisonderwijs. Het sterke punt van dit boek vind ik de heldere struc-

tuur. Hoewel gebruikers niet veel voorkennis nodig zouden hebben, 

wordt er in de inleidingen tot de zintuigen toch veel kennis gebo-

den. Ik vraag me overigens af of met name de tips altijd begrijpelijk 

zijn. Weet bijvoorbeeld iedereen nog wat een ‘kruipertje’ is? En dat 

bij de eetbare planten onder de ‘kruisbloemen’ de genoemde ‘ker-

sen’ toch echt iets anders zijn dan de smakelijke rode vruchten? Hier 

wreekt zich soms het zeer beknopte karakter van de ‘tips’. Veiligheid 

krijgt gericht aandacht, bijvoorbeeld door regels voor het klimmen in 

bomen en bij het herkennen van eetbare of giftige planten. De tip 

om ‘sleedoornlikeur’ te maken lijkt me in dit kader minder geslaagd 

voor kinderen. Er wordt heel veel geboden, misschien wel teveel 

van het goede, wat scholen zou kunnen verleiden tot het hapsnap 

gebruiken van ideeën. Ik zou daarom willen adviseren om eerst met 

een zintuig ervaring op te doen en dat ook echt uit te werken. De 

visie die aan het geheel ten grondslag ligt wordt naar mijn smaak 

te summier beschreven. Wat ‘Het oergevoel’ wat dit betreft – vanuit 

de gebruikers bezien – wellicht teveel heeft, heeft dit boek te wei-

nig. De uitspraak dat natuurbeleving niets meer is ‘dan het ervaren 

van de natuur met gebruikmaking van je zintuigen’ (p. 7) is bijvoor-

beeld wel heel beperkt. Dit boek biedt veel mogelijkheden voor ver-

bindingen met kunstzinnige vorming. Voor jenaplanscholen biedt het 

ideeën voor diverse ervaringsgebieden binnen 

WO: Het jaar rond, Omgeving en landschap 

(de ‘wereldjes’ van dieren) en Mijn leven (het 

eigen lijf, de zintuigen).

Ga buiten spelen
Het boek met deze titel (de oorspronke-

lijke titel is ‘Nature’s playground’) is primair 

gericht op ouders en grootouders, maar is 

ook geschikt voor scholen. Het eerste deel 

van het boek ‘Kom mee naar buiten alle-

maal’ valt met de deur in huis door dui-

delijk te maken dat de natuur rijk is aan 

plekken ‘waar je van alles kunt doen, 

dingen kunt ontdekken, kunt leren wat 

gevaarlijk is en wat niet, zelfvertrou-

wen kunt opbouwen en je eigen fan-
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tasiewereld kunt betreden’. Volwassenen worden aangemoedigd om 

samen met kinderen de natuur in te trekken en ervan te genieten. 

Geef de kinderen en jezelf als volwassene deze kans. ‘Terwijl buiten-

spel een fundamenteel onderdeel zou moeten zijn van de kindertijd, 

dreigen we onze kinderen opgesloten te houden in hun met elek-

tronische zoethoudertjes volgepropte slaapkamers... De uitdaging is 

kinderen te leren omgaan met de werktuigen van de eenentwintigste 

eeuw, zonder dat ze daarbij hun 

aangeboren liefde en respect voor 

de natuur kwijtraken’ (p.12 en 13). 

Daarbij gaat het om avonturen 

beleven, de verbeelding aanspre-

ken, creatief zijn (met name door 

de vele vormbare en te combine-

ren dingen in de natuur) en alle 

zintuigen gebruiken. Er worden 

algemene tips voor opvoeders 

gegeven. Waaronder deze: ‘Geef 

de kinderen de kans volledig op 

te gaan in de natuur. Laat ze tot 

op hun huid doorweekt van een 

zomerse regenbui, van top tot 

teen onder de modder komen, 

bosbessenvlekken op hun handen 

en armen krijgen, of schijnge-

vechten houden met plukken pas 

gemaaid gras. Geef ze de vrijheid 

om rond te darren, vies te worden 

en gewoon lol te hebben’. Daarbij 

wordt de donkere, wrede kant van 

de natuur niet weggestopt. Heel 

praktisch zijn de hoofdstukjes over 

kleding en hulpmiddelen (bijv. de ‘avonturentas’) en hoe je voor kin-

deren het samen wandelen aantrekkelijk kunt maken en houden. Het 

grootste deel van het boek gaat over activiteiten met kinderen voor 

de verschillende jaargetijden. Bijvoorbeeld camou-

flagespelletjes en waterbeestjes vangen (lente), 

kleuren verzamelen en weven met natuurlijk mate-

riaal (zomer), mobiles maken en kijkend in een 

spiegel boomtoppen bespieden (herfst), ijsmobiles 

maken en spoorzoekertje (winter), boomklimmen, 

geheime hutten bouwen en het in een gebied zoe-

ken van dingen van een ‘boodschappenlijstje’ (hele 

jaar door), nachtwandeling maken en spelletjes in 

het donker (‘bij het vallen van de nacht’). Alles niet 

te kort en niet te lang, helder beschreven met een 

overzichtelijke lay-out. Er zijn enkele pagina’s met 

veiligheidsregels, waar nodig ook bij de activiteiten 

zelf. Bij sommige beschreven activiteiten bekruipt 

mij een gevoel van weemoed. Waar kunnen kin-

deren bij ons bijvoorbeeld in hoog gras spelen en 

dat, als ze erin liggen of kruipen, als ‘oerwoud’ 

ervaren?

Het boek is zeer geschikt voor buitendagen in 

bos of park en om als school samen met ouders 

natuurervaringen te stimuleren, onder schooltijd 

en daarbuiten. 

Dat prikt en schrikdraad
Tenslotte twee publicaties die qua vorm en deels ook qua inhoud 

afwijken van de hiervoor besproken publicaties. Het zijn bundels 

met uitgewerkte tips die gebruikt kunnen worden tijdens excursies, 

op A5-formaat, met een spiraalbinding. Bedoeling van ‘Schrikdraad’ 

(binnenwerk uitgevoerd in zwart-wit, handig om te kopiëren) is ‘het 

verwerven van een open blik op 

je omgeving, een omgeving die 

vragen kan oproepen’. Criteria 

voor opname in de bundel zijn 

onder andere dat het ter plekke 

uitvoerbaar moet zijn, er geen 

moeilijk te verkrijgen hulpmid-

delen nodig zijn, zelfstandig uit 

te voeren zijn, hoogstens een 

korte uitleg nodig hebben. De 

bundel kent vijf afdelingen: Ont-

dekkingen in stad en dorp, Aan  

de waterkant, In het open veld, 

Op het strand, In een herfstbos. 

In de stad aandacht voor plant-

jes tussen de tegels, zoeken 

naar de oudste plek, hoe men-

sen hun territorium afbakenen, 

hoe vogels wormen vangen in 

gazons, etc. Langs de waterkant 

bijvoorbeeld ‘watermannetjes’ 

maken van stelen van paarden-

bloemen. In het open veld het 

volgen van bij of hommel bij hun 

bloembezoek, het behandelen 

van brandnetelblaren door weegbree en hondsdrafblaadjes en het 

observeren van het gedrag van een koe. In het herfstbos het schrij-

ven van een elfje (gedicht),  tekenen met de ‘inkt’ van inktzwammen, 
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wedstrijd met esdoornzaden als ‘helikoptertjes’. ‘Dat prikt’ (in kleur 

uitgegeven) gaat over wilde planten en wat je daaraan kunt zien, 

c.q. mee kunt doen. Zoals Muurpeper proeven, een ademtest (‘frisse 

adem?’) bij Madeliefjes, het bekijken van de kurkentrekker aan de 

zaden van de reigersbek, de smaak van reukgras proeven. Er is ruim 

aandacht voor namen van de planten: waarom heet deze zo? Een 

groot arsenaal aan boeiende waarnemingen aan planten!

Wat is natuurbeleving?
‘Natuurbeleving’ zou een alternatief zijn voor ‘kennisoverdracht’. Het 

hart versus het hoofd. Deze tegenstelling is echter te schematisch. 

Kinderen hebben ook een diepe behoefte om te weten hoe dingen 

werken en hoe ze heten. Het geven van namen aan planten en dieren 

bijvoorbeeld is meer dan het plakken van etiketten. Als je hun naam 

kent kun je ze groeten. Het hangt er maar vanaf hoe je het spel van 

het naamgeven speelt. Het gaat om de samenhang van hart, hand 

en hoofd. Na het intens voelen is ook een fase van reflectie nodig, 

inclusief het verwoorden van ervaringen. 

In de hier besproken publicaties wordt weinig aandacht gegeven 

aan langduriger verbondenheid met plekken, zoals bijvoorbeeld tui-

nieren, het dagelijks spelen op een groen schoolterrein, kleinschalig 

natuurbeheer in de schoolomgeving of elders. Die praktische wijze 

van omgaan met de natuur op een bepaalde plek vormt een krachtige 

wijze van natuurbeleving. De hier besproken publicaties kunnen bin-

nen zo’n kader bijdragen aan de verdieping van de praktische hande-

lingen. Dit alles kan mensenkinderen veranderen en zo ook bijdragen 

aan een levenslang engagement met het leven dat ons omringt en 

waarvan we zelf deel uitmaken.

Besproken werden door Kees Both:

- Boogmans, J. (2010), Rupsen horen poepen: praktijkgids 

natuurbeleving. Zeist: KNNV Uitgeverij, paperback, 210 pagina’s. 

ISBN 9789050113250. Prijs € 29,50

- Danks, F. & J. Schofield (2010), Ga buiten spelen: op avontuur 

in de natuur. Haarlem: Gottmer, gebonden, 143 pagina’s, ISBN 

9789023012030. Prijs € 17,90

- Harten, A.. van (2009), Kaartenset ‘Sharing nature’: 20 spelvormen 

voor topervaringen in de natuur. Loenen (Gld.): Earthgames. Prijs € 

26,50. Bestellen via www.earthgames.nl 

- Lommers, T. (2009), Schrikdraad! Ideeën voor een actieve, 

avontuurlijke natuurverkenning. 179 pagina’s. Leiden: DKV – IVN 

Zuid-Holland. Prijs € 14,- (inclusief verzendkosten). Bestellen bij 

tonlommers@casema.nl 

- Lommers, T. (2009), Dat prikt! Stukjes verwondering aan wilde 

planten. 114 pagina’s. Leiden: DKV – IVN Zuid-Holland. Prijs € 16,- 

(incl. verzendkosten) bij hetzelfde adres.

 Beide titels samen € 27,75 (incl. verzenden)

- Meijs, J. (2010), Het oergevoel: over vuur maken, sporen zoeken, 

sluipen en nog veel meer. Zwolle: A3-boeken. 144 pagina’s. ISBN 

9789077408 77 3. Prijs € 24,50 

Overige bronnen waarnaar verwezen wordt:

- Kelchtermans, G. (1990), Wat de mens is, kan hem enkel zijn 

geschiedenis vertellen, de biografische factor in het denken en doen 

van leerkrachten. Mensenkinderen, november 6/2,

- Palmer, P.J. (1999), De geest in de school tot leven wekken. 

Mensenkinderen, mei

opzet
Op vernieuwingsscholen staat het samen leren vanuit 

de ervaringen van kinderen en vanuit de grote en kleine 

actualiteit van elke dag centraal. Dit wordt  ‘levend 

leren’ genoemd. Levend leren kan niet volledig gere-

gisseerd worden door kant-en-klare methodes. Dat Telt 

biedt daarom bouwstenen aan voor levend rekenen: 

een samenhangende visie, ideeën, werkwijzen, tech-

nieken en materialen om levensecht rekenwiskunde-

onderwijs te verzorgen dat aansluit bij en uitgaat van 

het kinder- en klassenleven, de actualiteit en andere 

schoolvakken en rekenen/wiskunde zelf. Dat Telt is een 

methodiek die de groepsleider ruimte biedt om los te komen van de 

methode, maar wel aandacht besteedt aan het overzicht op de door-

gaande lijn en de koppeling maakt met de kerndoelen waarbij de voor-

beelden kerndoeldekkend zijn.

Dat Telt realiseert deze methodiek door vijf stappen te doorlopen:

Allereerst worden (1) rekenwiskundegebieden geselecteerd waarbin-

nen de ontwikkeling tot gecijferdheid zich afspeelt binnen de school 

(zie figuur 1). Vervolgens wordt 

binnen elk gebied (2) rekenwiskun-

desituaties onderscheiden, waarin 

kinderen zich moeten kunnen  

redden. 

figuur 1 

Omdat de rekensituaties nog erg 

open zijn geformuleerd zijn ver-

volgens per situatie meerdere (3) 

rekengenres onderscheiden (zie 

figuur 2). Hierin worden gebieden beschreven die bij een rekensitu-

atie horen. Hierbij heeft elke school de mogelijkheid rekengenres toe 

te voegen die goed bij de school of groep passen. 

 figuur 2  

recensIe 
dat telt        MarK sanDers

In de serie De Reeks is het tiende deel verschenen: Dat Telt, bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs.
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Daarna worden per rekengenre (4) vaardigheids- en kenniseisen 

gesteld. Hiermee wordt het niveau beschreven dat beheerst moet 

worden. Per genre wordt in werkdoelen omschreven over welke vaar-

digheden en kennis een kind moet beschikken om zich te kunnen 

redden. Deze vaardigheids- en kenniseisen worden vertaald naar bre-

vetten (zie figuur 3). Hierin staat zeer concreet beschreven aan welke 

eisen een kind moet voldoen en het is zo opgesteld dat een kind dit 

zelf kan invullen.

figuur 3 

Een rekengenre komt tijdens de basisschool meerdere keren terug. 

Doordat vaardigheids- en kenniseisen worden gekoppeld aan (5) 

kerndoelen ontstaat er per rekengenre een leerlijn. Naast de kop-

peling aan de kerndoelen onderscheidt Dat Telt per rekengenre vier 

fasen: (1) ontluikende gecijferdheid, (2) beginnende gecijferdheid, (3) 

gevorderde gecijferdheid en (4) geoefende gecijferdheid. In een leer-

lijnmatrix worden deze vier fasen per rekengenre beschreven. 

Dat Telt heeft voor zeventien rekengenres een leerlijnmatrix uitge-

werkt. Hierin staat een korte beschrijving per fase, een vertaling naar 

levensechte situaties, de koppeling aan zowel de kerndoelen, de vak-

kennis, leesschrijfvaardigheid als sociale vaardigheden. Daarbij wor-

den ook de brevetten per fase opgenomen.

beoordeling
In het eerste deel van het boek stellen de auteurs zichzelf de vraag: 

‘Kunnen we met Dat Telt scholen, groepsleiders en kinderen een com-

pleet, vertrouwenwekkend en kerndoeldekkend alternatief bieden?’ 

In de beantwoording van deze vraag kun je stellen dat de uitwerking 

van Dat Telt niet compleet is. De auteurs hebben ervoor gekozen om 

17 van de 32 genoemde rekengenres uit te werken. Dat biedt kansen 

voor scholen die met Dat Telt het rekenwiskundeonderwijs een eigen 

invulling willen geven die past bij de visie van de school. Daarin zit 

tevens een minder sterke kant, omdat deze eigen invulling een groot 

beroep doet op de kennis en vaardigheden van de groepsleider. Om 

vanuit alledaagse situaties kansen voor rekenwiskundeonderwijs te 

zien heb je ‘rekenogen’ nodig. Ogen die vanuit een aanwezig referen-

tiekader de werkelijkheid kunnen ordenen naar de leerlijnen van de 

diverse domeinen. Dat Telt biedt op dat vlak, anders dan met goede 

voorbeelden, weinig ondersteuning.

De vraag of het kerndoeldekkend is, vind ik minder interessant, omdat 

de kerndoelen dusdanig algemeen zijn geformuleerd dat er al snel 

een kruisje staat achter elk kerndoel. Een interessantere vraag is of 

het alle tussendoelen dekt die leiden tot het uiteindelijke kerndoel. In 

de zeventien uitgewerkte leerlijnmatrices wordt per kerndoel aange-

geven bij welke tussendoelen aangesloten wordt. Hierdoor wordt Dat 

Telt meer dan een verzameling mooie voorbeelden. In de opgenomen 

brevetten is deze koppeling echter niet aanwezig. Ook omdat in de 

brevetten de rekentaal minder nadrukkelijk aanwezig is. De brevet-

ten geven aan welk gedrag van een kind verwacht wordt binnen een 

bepaalde fase van een rekengenre. Het overzicht of op deze manier 

alle tussendoelen worden gedekt ontbreekt hierdoor. Daarbij wordt 

de belofte uitgesproken dat de werkdoelen zo zijn gedefinieerd dat 

een groepsleider op alle momenten in het leerproces betrouwbaar 

kan vaststellen welke tussenstations inmiddels zijn gepasseerd. Kijk je 

naar de werkdoelen dan bevatten ook deze nauwelijks rekentaal (zie 

figuur 4) waardoor de koppeling met de rekenspecifieke tussenstati-

ons lastig te maken is.

figuur 4 

Leerlijn Vogelhuisje/nestkastje maken

Werkdoelen
• De kinderen kunnen met hulp een voedertafel timmeren.

• Ze kunnen met hulp van stappenplan en bouwtekening een 

bouwpakket van een nestkast in elkaar zetten.

• Ze kunnen vanaf een bouwtekening (op schaal) een vogelhuis (of 

nestkastje) maken.

• Ze kunnen een bouwtekening (op schaal) maken voor een vogel-

huisje (of nestkastje).

Vertrouwenwekkend is Dat Telt zeker. Het is een sterke stap vooruit 

na de vorige twee publicaties. Een stap van mooie voorbeelden naar 

een gestructureerd overzicht met een koppeling naar de kerndoelen 

en tussendoelen, waardoor het prima als bronnenboek te gebruiken is.

aanbevelingen 
Mijns inziens zou bij de uitwerking van een leerlijn veel meer aandacht 

besteed moeten worden aan het vakdidactische aspect. Nu is een leer-

lijnmatrix een prima overzicht van rekeninhoud gekoppeld aan alle-

daagse situaties, maar moet de groepsleider hier zelf onderwijs van 

maken. Er wordt wel aangegeven dat rekenenwiskunde zowel een 

beoefen- als een inoefencomponent heeft, maar hoe je als groepslei-

der kunt handelen om kinderen te begeleiden in het behalen van de 

vastgestelde doelen is nauwelijks uitgewerkt. Daarnaast vraag ik me 

af of Dat Telt een vervanger van een methode is of gebruikt wordt 

naast een methode. De auteurs doen daar geen duidelijke uitspraak 

over, terwijl dat voor een school die Dat Telt wil gaan gebruiken wel 

belangrijk is. Op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar het gebrui-

ken van Dat Telt als bronnenboek naast de methode. Het geeft de 

groepsleider een prima middel in handen om met rekenenwiskunde 

aan te sluiten bij de alledaagse actualiteit, te zien met welke tussen-

doelen hij dan bezig is, zodat hij vervolgens bepaalde onderdelen uit 

zijn methode kan overslaan. 

Met grote interesse kijk ik uit naar een eventueel vervolg van Dat Telt.

Besproken werd door Mark Sanders, opleidingsdocent rekenen/

wiskunde aan Pabo De Kempel, Helmond:

-Dat Telt, bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs, J. Nicolas, 

F. Velthausz en R. Broersma, De Reeks, Bureau Levend Leren, Beets 

2010, 207 pagina’s, € 33,00.
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een waagstuk
Op De Krullevaar, toen nog de Groen van Prinstererschool geheten, 

maakte schoolleider Folkert Hofstra zijn grote team enthousiast voor 

het jenaplanonderwijs. Dat was een waagstuk, want Hoogeveen staat 

niet bepaald bekend als een progressieve plaats. De school had aan-

vankelijk een weinig orthodoxe gereformeerde signatuur. Zonder al 

te veel problemen werden elementen van het Jenaplan geleidelijk 

aan ingevoerd. De grote en op een moment noodzakelijke stap van 

jaar- naar stamgroepen werd met de nodige zorg bekeken. Wat de 

boer niet kent…. Uiteindelijk haalden twee ouderparen hun kinderen 

van school, een te verwaarlozen geringe schade, nadat jaargroepen 

waren in ingewisseld voor stamgroepen.

De wijk kende aanvankelijk drie scholen, twee protestants-christelijke 

en een openbare. Beide eerst genoemde scholen fuseerden, maar wel 

zo dat er twee afdelingen kwamen in één gebouw, Jenaplan en regu-

lier. De reguliere afdeling is er nu niet meer als gevolg van een breed 

gedragen teambesluit van beide afdelingen. De openbare school ver-

dween, maar er is niet lang geleden een nieuwe voor in de plaats 

gekomen. Een klein deel van de ouders maakte toen de overstap van 

protestants-christelijk naar openbaar onderwijs. Een nieuwe concur-

rent kan een mogelijk nog op te richten reformatorische (evangeli-

sche) basisschool betekenen. 

Uit het voorafgaande kan de conclusie worden getrokken dat lang 

niet alle ouders bewust kiezen voor protestants-christelijk. Bij 15% 

van de kinderen van buiten de wijk, dat was eerder 35%, is een 

bewuste keuze voor Jenaplan er wel. 

relatie met de kerk
Van oorsprong protestants-christelijke scholen hebben, anders dan 

rooms-katholieke in het verleden, geen nauwe banden met een 

of meer kerkgenootschappen. Ook de Krullevaar is geen kerkelijke 

school, maar alle kinderen komen onder schooltijd wel met de Pro-

testantse Kerk in Nederland (PKN) in de wijk, waar de school staat in 

aanraking, onder meer bij vieringen van kerkelijke feestdagen.   

Voor het godsdienstonderwijs maakt de school gebruik van het 

bekende project ‘Kind op maandag’. In week- en dagopeningen spe-

len thema’s die daarin worden aangereikt een belangrijke rol. Het 

kerkelijk jaar wordt daarbij in hoofdlijnen gevolgd. Van kinderen zon-

der godsdienstige achtergrond vraagt de school respectvol gedrag. Dat 

onderwerp wordt bij de intake met de ouders nadrukkelijk aan de orde 

gesteld om problemen later te voorkomen. En wie als ouder anders 

kiest? Prima! Deze open houding is het gevolg van de opvatting dat de 

school er niet is om kinderen, laat staan ouders, te bekeren. Eerder is 

het omgekeerde het geval. De kinderen nemen van huis uit opvattin-

eeN PrOteStaNtS-cHriSteli jke 
jenaplanschool de Krullevaar aD boes

Met Dia Mulderij en Tjeerd de With - respectievelijk adjunct en schoolleider - heb ik een gesprek over hun school in 
Hoogeveen, De Krullevaar. De school heeft een lange geschiedenis met Jenaplan achter de rug. In de zeventiger jaren 
wekte Gerrit Hartemink belangstelling voor Jenaplan in een aantal plaatsen in Drenthe en Overijssel. Eerder was 
hij schoolleider van de eerste jenaplanschool in Nederland in Utrecht. Ook de katholieke scholen hadden in die tijd 

zo’n ‘missionaris’, Chris Jansen. Hij maakte scholen 
enthousiast voor het Jenaplan in onder meer Friesland 
en Flevoland. Twee van de drie landelijk pedagogische 
centra, het Katholieke Pedagogisch Centrum (KPC) als 
het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS) toonden 
in de jaren zeventig opmerkelijk veel interesse voor 
het Jenaplan. Openbare jenaplanscholen daarentegen 
ontstonden vaak op initiatief van individuele 
schoolleiders die op zoek waren naar ‘ander’ onderwijs. 
Dat waren onder meer Ad Geelhoed in Assen en in Eppo 
Lahpor Appingedam. 
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gen mee waarover in alle openheid wordt gesproken. Mensen kunnen 

zich aan elkaar verrijken, bij kinderen is het niet anders.    

Enkele orthodox-islamitische ouders hebben hun kinderen van school 

genomen. Ze zitten nu op de nieuwe openbare school waar gods-

dienstonderwijs geen deel uitmaakt van het voor ieder verplichte leer-

plan. In het geheel van levensbeschouwelijk onderwijs moet zeker ook 

filosoferen worden genoemd. Dat onderdeel wordt als heel belangrijk 

ervaren.  

Ook op De Krullevaar is gesproken over bezwaren in orthodoxe en 

evangelische kringen tegen sprookjes met (onder meer) heksen, 

tegen de boeken in de Harry Potter-serie en meer wat wordt opgevat 

als ‘duivels’. De school legt uit, maar doet geen concessies, ook al zou 

dat kinderen kosten.  

basisprincipe
Het wordt in het gesprek duidelijk dat de basisprincipes voor Jenaplan 

in de school een belangrijke rol spelen, ook in gesprekken binnen 

het schoolteam. Principe twee, indien strikt toegepast, heeft gevolgen 

voor de levensbeschouwelijke achtergrond en de dagelijkse onder-

wijspraktijk van de school. 

Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te 

ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt 

door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit 

en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. 

Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele 

gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing 

of handicap geen verschil uitmaken.

Tjeerd geeft in het gesprek enkele keren aan dat hij actief 

omgaan met levensbeschouwelijke verschillen tot de kern van 

het Jenaplan rekent. Dat geldt zowel voor de kinderen als voor 

het schoolteam als geheel.  

Ad Boes is adviseur van  

de Nederlandse Jenaplan Vereniging  

Neem afscheid  

van de papieren rompslomp met  

De Levend Leren Monitor! 
 
Verantwoord levend onderwijs realiseren en dus niet meer de 

methode hoeven volgen? Dat kan met de Levend Leren 

Monitor (LLM). Met de LLM beschikken groepsleiders en scholen over een digitaal web-based 

instrument dat in een klap veel mappen en formulieren overbodig maakt. Met één druk op de 

knop maak je de ontwikkeling van de kinderen zichtbaar voor jezelf, het kind, ouders, 

collega’s en inspectie. Een beperking van de werklast, meer ruimte en tijd voor werklust! 

• koppeling tussen aanbod en kerndoelen 

• registratiesysteem passend bij jouw school 

• moderne communicatie tussen school,  kinderen, ouders en groepsleiders 

• tijdbesparende schooladministratie 

• cijfers, woorden of grafieken? De school bepaalt! 

• altijd en overal beschikbaar om te bekijken en aan te werken. 

  
De LLM is een initiatief van : 

Belangstelling? 

Meer informatie?  

Stuur een bericht naar  

info@levendleren.nl en we sturen je de informatiebrochure toe.   
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Angst en wantrouwen zijn slechte raadgevers in het vakgebied waarin 

wij opereren: opvoeding en onderwijs. Een vakgebied dat gekenmerkt 

moet worden door: optimisme, een positieve instelling, toekomstge-

richt en blijheid. Wie nu in het onderwijs werkt, zakt de moed wel eens 

in de schoenen. Het wantrouwen groeit waar vertrouwen moet zijn: 

‘Zijn de leraren wel goed opgeleid? Kunnen ze mijn kind nog wel bege-

leiden? Registreren ze wel voldoende? Halen ze uit de kinderen wat 

erin zit? Besteden ze wel voldoende aandacht aan rekenen en taal?’

Het wantrouwen wordt steeds beter door de overheid georganiseerd. 

Toezicht en handhaving zijn de sleutelwoorden. Op zich niks mee, 

maar je wordt er wel gek van. Stoppen daarmee, zorg weer voor glans 

en balans in het onderwijs, zou je zo zeggen. Pedagogisch georiën-

teerde scholen waaronder jenaplanscholen, kunnen goed en stressvrij 

onderwijs volop verzorgen in het belang van hun kinderen. Dat kan 

bereikt worden door evenwichtige en goedopgeleide leraren en niet 

door te mikken op angst, wantrouwen, toezicht en handhaving. Poli-

tici en ambtenaren die voordeel halen uit het aanpraten van angst en 

het uiten van wantrouwen, moeten daar onmiddellijk mee stoppen. 

Het is leraren onwaardig om ze op te zadelen met negativisme. 

Drie onderwijskundige thema’s die te maken hebben met het opvoe-

ren van angst en wantrouwen worden hier nader toegelicht: verschra-

ling van het onderwijsaanbod (verenging), opbrengstgericht werken 

en (de aankomende) eis van een verplichte eindtoets.

Verenging van het onderwijsaanbod
Het debat over de kwaliteit van het onderwijs is de laatste jaren bij 

de overheid (regering, inspectie) verschraald tot het vaststellen van 

de (leer)opbrengsten. Dat zijn de leerresultaten van de kinderen en 

dan met name op het gebied van taal en rekenen. Voorop staat bij 

deze clubs de gedachte: ‘Wat voegt het onderwijs, respectievelijk 

een afzonderlijke school toe aan de ontwikkeling van een kind?’. Die 

toegevoegde waarde is dan de graadmeter voor de kwaliteit van het 

onderwijs. De toegenomen schoolse kennis en vaardigheden wor-

den dan toegeschreven aan de kwaliteit van het gevolgde onder-

wijs. Naarmate deze prestaties hoger zijn, is het onderwijs ook beter, 

althans volgens deze redenering. De context van het onderwijs wordt 

in deze wijze van praten niet of nauwelijks meegenomen (samenstel-

ling kinderenpopulatie, sociaal-maatschappelijke omgeving van de 

school, samenstelling schoolteam, faciliteiten). Dat leidt tot een onge-

breidelde afrekencultuur.

Het natuurwetenschappelijke, deterministische maakbaarheidsmodel 

krijgt meer en meer invloed ook op sociaal-maatschappelijke com-

ponenten van het samenleven. Het model is veelal eenduidig en het 

resultaat wordt vertaald in getallen waarmee dan gerekend kan wor-

aNgSt en WantrouWen HenK Van Der WeijDen

Veel mensen hebben het goed in  
onze westerse, democratisch 
ingerichte samenleving. Onze welvaart 
en welzijn kennen ook hun keerzijde 
(milieuproblematiek), maar over het 
algemeen leven we er fijn op los. 
Volop genieten is er helaas niet altijd 
bij, omdat ons toch steeds weer angst 
en onheil wordt aangepraat. Het 
beeld dat uit de nieuwsmedia opduikt 
is er een van kommer en kwel, en 
vooral van de angst daarvoor. 

Kwaliteitsverbetering wordt niet bereikt door te focussen 
op leeropbrengsten van de kinderen, maar wel door te 
investeren in de professionaliteit van de leraar (initiële 

scholing en nascholing en in salariëring).
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den (ranking, meer en beter). Er worden dan rekenbewerkingen met 

getallen uitgevoerd, die als zodanig niet uitgevoerd mogen worden. 

Gecombineerd met de gedachte dat wantrouwen, en meer toezicht, 

controle en sanctie de maakbaarheid vergroten, is een heilloze weg 

ingeslagen. Scholen worden op oneigenlijke gronden afgerekend, 

waar nuance en omschrijving meer op zijn plaats zou zijn.

De verengingsweg is ingeslagen door de rijksoverheid, op aangeven van 

de onderwijsinspectie (een kwestie van de kip of het ei). Deze overheid 

is en blijft verantwoordelijk voor het doen en laten van de inspectie. De 

verengingsweg wordt in eerste instantie geplaveid met algemeen gel-

dende, sympathiek aandoende slogans waar iedereen het in beginsel 

mee eens is, maar die in de uitwerking enorm kwalijke gevolgen kunnen 

hebben. Bijvoorbeeld de slogan: Rekenen en taal zijn belangrijk. Wie is 

daar tegen? Niemand toch! Maar als je die slogan in de controle verengt 

tot het allerbelangrijkst maken van het schriftelijke, toetsbare gedeelte 

van rekenen en taal, dan wordt het kwalijk. Als je daar als school op afge-

rekend wordt, dan is niets menselijks ons vreemd en wordt de inhoud 

van de controle het doel van het handelen van de school en de leraren. 

Het product komt voorop te staan en niet het (onderwijs)proces. Ook de 

algemene ontwikkeling van kinderen waar zo maatschappelijk op geha-

merd wordt, komt door de indikking van de leerinhouden sterk in de 

verdrukking. En wat te denken van de kunstzinnige vorming?

 

Let wel, al decennia lang maakt het reken- en taalonderwijs in onder-

wijstijd de helft van de tijd uit. Wellicht verklaart dit het wereldwijde 

succes van het Nederlandse basisonderwijs. Nergens wordt in de 

beschouwing opgenomen dat de overheid de laatste decennia de 

minimale onderwijstijd structureel heeft laten dalen van 1040 per 

jaar naar 940 uur per jaar. Nagenoeg alle scholen in Nederland geven 

het minimale aantal onderwijsuren per jaar. Als de leerprestaties van 

Nederlandse kinderen gelijk zouden zijn gebleven dan is dat al een 

prestatie van jewelste. Nederlandse leraren kunnen dus uitstekend 

lesgeven en ook nog in een korte tijd en tegen een schappelijke prijs.

De uitgangspunten en doelen van het onderwijs die genoemd wor-

den in de Wet van het primair onderwijs geven aan dat er bij de leer-

inhouden sprake moet zijn van een breed onderwijsaanbod, waarbij 

vele menselijke aspecten aan bod moeten komen (cognitief, sociaal, 

creatief, lichamelijk). De kerndoelen van het basisonderwijs onderstre-

pen deze brede opvatting over het onderwijsaanbod. Door het onder-

wijs in rekenen en taal op te jagen en het aantal uren in zijn totaliteit 

te verminderen blijft er niet veel opvoedkundigs over. 

Het door de inspectie gepropageerde, risicogerichte toezicht beperkt 

zich de laatste twee jaar in eerste instantie tot rekenen en taal. 

Alhoewel de inspectie aangeeft dat het volledige curriculum object 

van toezicht is, weten scholen wel beter. Ondanks het sympathieke, 

empatische luisteren van de inspecteurs is de primaire afrekening een 

getalsmatige, een op uitslagen van toetsen gerichte beoordeling. Er 

wordt bij het vaststellen van het risico bij de kwaliteit afgerekend op 

de uitkomsten van de toetsen op de domeinen rekenen en taal. En op 

die vakken wordt alleen het schriftelijk toetsbare deel bekeken. Voor 

taal, inclusief lezen, wordt slechts dertig procent van het totale, ver-

plichte onderwijsaanbod met behulp van toetsen in kaart gebracht. 

Wat nou ‘brede’ aandacht!

opbrengstgericht werken
Voor scholen is dat een nietszeggende slogan. Wie wil er niet 

opbrengstgericht werken? De overheid en de inspectie kleuren de slo-

gan heel nauwkeurig in, en wel door de opbrengsten van de toetsbare 

gedeelten van het reken- en taalonderwijs als maatstaf te nemen. Het 

brede spectrum en de wettelijke (‘brede’) opdracht voor het basison-

derwijs komen zo buiten beeld en op een zeker moment zullen de 

scholen dit ‘door’ krijgen en zullen zich vervolgens gaan richten op de 

af te rekenen zaken: de toetsbare gedeelten van rekenen en taal. Het 

wordt op school oefenen en nog eens oefenen tot je erbij neervalt. 

Ouders zullen ook een duit in het zakje doen. De oefen- en toetsbu-

reautjes zullen de grond uit schieten. Wie veel geld heeft, heeft ook 

veel mogelijkheden. De remedie om de mythe van het opbrengstge-

richt werken de kop in de drukken is: Iedere school geeft nadrukkelijk 

aan dat ze opbrengstgericht werkt! Iedereen wil toch uit de kinderen 

halen wat er aan positieve mogelijkheden inzit. Dat was zo, dat is 

zo en dat moet zo blijven. Als iedere school opbrengstgericht werkt, 

wordt de slogan ‘opbrengstgericht werken’ een loze kreet en voor de 

bedenkers niet interessant meer. De raad voor het primair onderwijs 

(PO-raad) moet dan maar wat anders bedenken.

eindtoets
De binnenkort mogelijk verplichte eindtoets aan het eind van de 

basisschool past naadloos in de deterministische en op wantrouwen 

gerichte mens- en maatschappijvisie. Daar komt op termijn moge-

lijk de verplichte toets in groep drie bij. Dan ontstaat een (natuur-

wetenschappelijk) model: input en output. Meten in groep 3 en 8 

en dan de verschillen verklaren in termen van toegevoegde waarde 

van het onderwijs. De actoren zijn zo divers dat dit unilaterale model 

ongeschikt is om waardeoordelen over de kwaliteit van het onderwijs 

verantwoord te formuleren. Natuurwetenschappelijke onderzoeks-

modellen hebben immers in de sociale wetenschappen, waaronder 

pedagogiek en onderwijskunde, een beperkte plek.

Toetsen op zich vormen niet het probleem, maar wel het omgaan met 

de toetsresultaten. Toetsen in het basisonderwijs moeten idealiter een 

diagnostisch doel dienen. Moeten hulp bieden bij het opzetten en uit-

voeren van het onderwijsleerproces en bijdragen aan de ontwikkeling 

van kinderen. De gegevens moeten afzonderlijk bekeken geen discrimi-

nerend, respectievelijk onderscheidend doel dienen, bijvoorbeeld bij het 

wel of niet toelaten voor een bepaalde school voor voortgezet onderwijs. 
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Bovendien mag op basis van deze gegevens niet bepaald worden of de 

onderwijskwaliteit van een school voldoende, zwak of zeer zwak is.

 

De Cito-eindtoets is ooit bedoeld als onafhankelijk gegeven voor de 

groepsleider om een zo goed mogelijk advies te formuleren bij de over-

gang van basis- naar voortgezet onderwijs. De toets is in de eindjaren 

zestig ontstaan, toen scholen nog nauwelijks over objectieve criteria 

konden beschikken om te oordelen over de cognitieve vermogens van 

kinderen. De Cito-eindtoets is overbodig gemaakt door goed gedocu-

menteerde kindvolgsystemen, waaronder het volgsysteem van het Cito 

zelf. Als een school de volgtoetsen tot en met groep 8 afneemt, hoeft 

de eindtoets niet meer. Cito is dat ook van mening, maar roept dat 

niet hoog van de daken, want de eindtoets is de kip met het gouden 

ei. Cito is een commerciële instelling. Er zijn zelfs scholen die drie keer 

‘eindtoetsen’: Cito-eindtoets, Cito-kindvolgsysteem en entreetoets van 

het Cito in groep 7. Je hoort overigens geen inspecteur klagen dat de 

onderwijstijd onvoldoende besteed wordt bij zoveel toetsen en dat de 

kostbare tijd niet besteed wordt aan bijvoorbeeld gedegen instructie. 

Met name de entreetoets vergt bij de afname enkele dagen onderwijs-

tijd! Onlangs heeft de inspectie bepaald dat de entreetoets van groep 7 

niet meer gebruikt mag worden bij het bepalen van de eindopbrengs-

ten. Voor de scholen die daarmee werken een nieuw probleem; tijdens 

het spelen worden de spelregels veranderd. De scholen die het betreft, 

moeten de zaak weer rechtbreien.

In de loop der jaren zijn, naast het gebruik door de scholen zelf, 

diverse instanties aan de haal gegaan met de gegevens van de Cito-

eindtoets: het voortgezet onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs 

en de schoolbesturen; een toelichting. 

Voortgezet onderwijs
‘Als de basisschool mooie getallen heeft om de kinderen te selecteren, 

dan kunnen wij die goed gebruiken’, zo redeneren veel scholen voor 

voortgezet onderwijs. Deze scholen leggen hun eigen criteria aan om 

kinderen toe te laten (‘Bij ons moet je Cito-score minstens 535 zijn!’). 

Er zijn nu basisscholen die terecht een financiële vergoeding vragen 

voor het leveren van de Cito-scores. Als een school dat doet, dan is ze 

wel overgeleverd aan het voortgezet onderwijs. 

Niet alle scholen van voortgezet onderwijs hebben een tweede crite-

rium nodig. Het advies van de basisschool is dan het eerste criterium 

(wordt in alle gevallen gegeven). Dus sommige vo-scholen moeten 

wettelijk een tweede 

criterium hebben om  

kinderen toe te laten. 

Dat kan een toelatings-

examen, een proef klas, 

een schoolvorderingen-

onderzoek of een psy-

chologisch onderzoek 

zijn. De Cito-eindtoets 

valt onder het kopje 

schoolvorderingenon-

derzoek. Het is aan het 

voortgezet onderwijs 

om de gewenste vorm 

te kiezen en het verkrij-

gen van de gegevens 

te regelen. Let wel, ouders melden in principe hun kind aan bij een 

school voor voortgezet onderwijs en niet de basisschool. 

De enige overdracht die hout snijdt is de zogenoemde ‘warme’ over-

dracht: op basis van het advies van de basisschool, schriftelijk zo nodig 

mondeling, vindt er een overdracht plaats naar het juiste schooltype 

of naar een concrete school. 

Inspectie van het Onderwijs
In de tweede plaats de onderwijsinspectie. Door de gegevens van 

drie schooljaren te vergelijken wordt een uitspraak gedaan over de 

eindopbrengsten van het onderwijs op een bepaalde school. Eindop-

brengsten zijn de prestaties aan het einde van de basisschoolperiode. 

De vergelijking levert op dat de gemiddelde score boven of onder 

een vastgestelde (inspectie)norm valt. De school krijgt dan het pre-

dicaat voldoende of zwak. De gegevens van het Cito worden aan de 

school geleverd. De inspectie vraagt aan de schoolbesturen of zij de 

gegevens bij het Cito mogen opvragen. Veel besturen geven die toe-

stemming. Als de eindtoets verplicht wordt, dan valt er niets meer te 

vragen. De inspectie beschikt dan gewoonweg over alle toetsresulta-

ten. En gaat er dan bewerkingen mee uitvoeren en conclusies trekken 

die wetenschappelijk niet te verantwoorden zijn.

Schoolbesturen
Tot slot de schoolbesturen. De inspectie geeft veelal aan dat de 

voorkeur voor het bepalen van de eindopbrengsten uitgaat naar het 

afnemen van de Cito-eindtoets. Veel schoolbesturen honoreren dat 

verzoek en sturen vaak aan op uniformiteit binnen de scholen van 

het bestuur. Dat houdt in dat alle onder een bepaald bestuur staande 

scholen dezelfde vorm van eindtoetsing toepassen. Besturen kunnen 

op die manier ook hun eigen scholen de maat nemen, zoals de inspec-

tie dat doet. Foute boel. Schoolbesturen zouden aan de afzonderlijke 

scholen moeten overlaten op welke wijze zij zelf hun leerresultaten 

van de kinderen (opbrengsten) willen verantwoorden.

Hoe nu verder met de eindtoets?
Alle scholen zouden de afname van een verplichte eindtoets moeten 

boycotten. Een dergelijke toets is onnodig, kostbaar en past niet in 

het denkpatroon van scholen waar de continue, individuele ontwikke-

ling van kinderen voorop staat.

Het verplicht stellen van de afname van een eindtoets met een cen-

traal toetsmoment leidt tot zoveel bureaucratie dat het een enorme 

kostenpost gaat worden, met zeer veel organisatie. De toets(afname) 

is bovendien in hoge mate fraudegevoelig. De meerwaarde van een 

verplichte eindtoets is er voor de scholen niet.

Alternatief voor een verplichte eindtoets? ‘Warme overdracht’ bij de 

overgang van basis- naar voortgezet onderwijs of een overleggen van 

de gegevens van het kindvolgsysteem, op basis van een voor ieder 

kind individueel geformuleerd ontwikkelingsperspectief en een uit-

stroomperspectief. Deze laatstgenoemde aanpak is gebruikelijk in het 

speciaal basisonderwijs. En waarom niet voor al het basisonderwijs? 

Henk van der Weijden is onderwijspedagoog  

en oud-inspecteur van het onderwijs.

Fotografie: Felix Meijer



Grenzeloos leren … 

Het JAS heeft twee nieuwe handige boekjes 
samengesteld om de jenaplan-onderwijs-
praktijk te verbeteren.  
Het routeboekje geeft scholen veel steun bij 
het organiseren van de zorg vanuit het  
jenaplanconcept. 
Het knopenboekje bevat veel handige  
overzichten van elementen die goed 
passen bij jenaplanonderwijs.  
Overzichtelijk, en zo te gebruiken! 





 







hulpmiddelen voor school- en 

teamontwikkeling 

het  JAS voor jenaplan NU: 
 

opleiding jenaplandiploma 
schoolbegeleiding 
VIB-s opleiding 
opleiding bouwcoördinator 
jenaplanweek schoolleiders 
taalgidsopleiding 
scholenbouw 
interim-management 
studiereizen 
jenaplanuil 
Levend Leren Monitor 
Dat telt : levend rekenonderwijs 
De Dikke Dat (DDD) 

vernieuwde uitgave Dat’s andere taal 
 

hulpmiddelen voor school- en 

teamontwikkeling 
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Alleen in kleine kring was het en is het sinds 
1925 wat algemener bekend dat het groeiproces 
van onze jeugd verkort en versneld verloopt, 
wat ook in de ons omringende landen het 
geval blijkt te zijn. het rijpingsproces is twee tot 
tweeënhalf jaar vervroegd en daardoor wordt 
ook de totale ontwikkeling van de kinderen 
versneld en ingekort. Een schoolkind moet zich 
als gevolg daarvan tegenwoordig in ongeveer 
dertien jaar zowel lichamelijk als geestelijk 
zo ver ontwikkelen als vroeger in vijftien jaar. 
Tevens is het nu echter twee jaar eerder rijp, dus 
ook in het bezit van alle daarmee verbonden 
driften en energieën. Daarom moeten we nog 
intensiever zoeken naar een ander evenwicht 
tussen onderwijs en lichamelijke verzorging in de 
scholen. En dat betekent dat het uit oogpunt van 
volksgezondheid onhoudbaar is om leerlingen 
onder de tot nu toe geldende voorwaarden in de 
school te laten leren.1 

Met het weglaten van het jaartal 1925 zou menige lezer kunnen ver-

moeden dat we te maken hebben met een recent verschijnsel. Niets is 

minder waar. Suus Freudenthal voegt er in 1982  in een voetnoot nog 

het volgende aan toe: ‘Sinds het verschijnen van de Führungslehre 

(1937) is dit groei- en rijpingsproces nog in hoge mate versneld (..)’. 

Onderwijsvernieuwers hebben voor fysieke aspecten van opgroei-

ende kinderen aandacht gevraagd. Montessori fulmineerde tegen de 

schoolbank en Petersen liet meubilair voor zijn school maken door het 

beroemde Bauhaus in Dessau. 

Wie al lang in het onderwijs werkzaam is kan vergelijken: Zijn kinde-

ren in fysiek opzicht anders dan vroeger en zo ja, in welk opzicht? 

Daarna is de vraag aan de orde of met dat gegeven (beter) rekening 

gehouden moet worden. Vast staat dat kinderen in lengte toenemen, 

hetgeen betekent dat met regelmaat moet worden toegezien op de 

grootte van stoelen en tafels: Is er voldoende meubilair voor lange 

kinderen? 

Het gaat om veel meer. Veel kinderen verkeren in de bovenbouw al 

in de puberteit, de meisjes voorop. Dat betekent voor iedereen die 

daar werkt dat het nodig is om op z’n minst kennis te nemen van 

hoofdstukken over puberteit in de ontwikkelingspsychologische 

literatuur. Er is momenteel aandacht voor de ontwikkeling van de 

hersenen, in het bijzonder bij pubers, maar er is veel meer van 

belang. Ook hier geldt: ‘Elke puber is er één’. Grotere verschillen 

dan tussen kinderen in de bovenbouw zijn nauwelijks denkbaar.   

Het onderwerp leent zich met enige regelmaat voor teamoverleg. Het 

spreekt vanzelf dat de aanwezigheid van de gymnastiekdocent daar-

bij onmisbaar is. De betekenis van huisbezoek kan ook in dit verband 

niet worden overschat. Dan kan zichtbaar worden in welke wereld

(-en) een kind verkeert. Hoe sluit het onderwijs daarbij aan of bewust 

niet? De bezoekende groepsleider moet als mede-opvoerder vooral 

veel vragen aan de ouders stellen.

Een heel andere invalshoek bij hetzelfde thema, versnelde groei, is 

er bij jonge kinderen.  Onmiskenbaar worden leerprocessen in veel 

scholen vervroegd. In de onderbouw moeten  kinderen worden voor-

bereid op de start van het eigenlijke leesonderwijs in september van 

groep 3, zo luidt ook de opvatting van het toezicht. De vraag is aan de 

orde in hoeverre het onderwijs, al of niet onbedoeld, aan ongewenste 

versnelling meewerkt. 

Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging

1. ‘Van didactiek naar onderwijspedagogiek’, bladzijde 113, Groningen 

1982, vertaling van ‘Führungslehre des Unterrichts’, Peter Petersen, 

1937

InspIratIe  

Vanuit 
DE bRoN      aD boes
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 aan 't hart

Thema’s Mensenkinderen
Bij het verschijnen van dit laatste nummer 

van deze jaargang is de redactie begonnen 

aan de voorbereiding van de 27ste jaar-

gang. De thema’s zijn al bekend, namelijk 

• onderbouw (september)

• viering (november) 

• middenbouw (januari)

• ouders (maart) 

• bovenbouw (mei)

We hopen door deze keuze aan te sluiten 

bij uw interesses en behoeften door veel 

praktijkverhalen en verdiepende artikelen 

te plaatsen. Uw bijdrage in de vorm van 

suggesties, informatie, cartoons, gedichten 

en/of artikelen wordt door ons erg op prijs 

gesteld.

Kinderen in Mensenkinderen
In Mensenkinderen wordt veel over kin-

deren geschreven, maar nooit door kinde-

ren. Daar willen we in de nieuwe jaargang 

verandering in aan brengen. We vragen 

bovenbouwers om een verhaal of gedicht te 

schrijven, passend bij de bovengenoemde 

thema’s. Als suggestie denken we aan de 

volgende titels:

• De kleuter die verrast werd 

• De onhandige jongen op het feest of het 

onhandige meisje op het feest 

• O jee, ik ben nu middenbouwer 

• Een vader/moeder verstopt zich in de 

stamgroep 

• Niet op kamp…, of toch wel? 

Vanaf het septembernummer zullen deze 

verhalen de achterkant van het blad sie-

ren. De school en het kind wiens verhaal 

geplaatst wordt worden beloond met een 

boek of boekenbon.

Om ook uw kinderen te bereiken heeft 

iedere school via de NJPV-regioleider brie-

ven over deze verhalenwedstrijd ontvangen. 

Ook op de website www.jenaplan.nl zijn 

de brieven te vinden. De sluitingsdatum is 

14 juni 2011. We hopen vele verhalen en 

gedichten te ontvangen. 

Erkenning onderwijsinstellingen
Tijdens de tweedaagse van de opleiders en 

nascholers in maart zijn de eerste NJPV-

erkenningsborden overhandigd aan de 

begeleidingsdiensten en (na)scholingsin-

stanties. Met deze borden wordt erkend dat 

deze onderwijsinstanties voldoen aan de 

NJPV-eisen. 

Redactieleden gezocht
Op dit moment bestaat de redactie nog 

maar uit vijf leden. Daarom zijn we op zoek 

naar onderwijsgevenden (schoolleider of 

groepsleider) die de redactie komen verster-

ken. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

We vergaderen vijfmaal per jaar in Amers-

foort, waar de artikelen beoordeeld wor-

den. Redactieleden denken mee over 

nieuwe artikelen en thema’s. Redigeren 

van teksten en corrigeren van drukproeven 

kunnen ook tot de taken behoren. Onze 

voorkeur gaat uit naar iemand die goed op 

de hoogte is van de achtergronden van het 

Jenaplan en de huidige ontwikkelingen. Het 

zelf kunnen schrijven is een pre, maar geen 

noodzaak. 

Foto’s 
De foto’s voor dit nummer zijn gemaakt 

door Rik Brussel van jenaplanschool De 

Hussel in Grootebroek en Felix Meijer in 

jenaplanschool ’t Schateiland in Gouda. We 

zijn steeds op zoek naar mooie foto’s van 

praktijksituaties en naar scholen waar foto’s 

gemaakt mogen worden, die in overleg met 

ouders geplaatst mogen worden. Heeft u 

een bijzondere schoolactiviteit of bent u 

trots op wat er te zien is, onze fotograaf 

komt graag eens langs. Ook uw eigen foto’s 

plaatsen we graag.

Voor meer informatie, aanmeldingen, 

suggesties, foto’s, kinderverhalen, artikelen 

en/of cartoons kunt u terecht bij de 

hoofdredacteur, Felix Meijer, (035 6280242 

of 06 44236283) of via het mailadres 

mensenkinderen@hetnet.nl.

Red het basisonderwijs
In de vorige Mensenkinderen stond een 

oproep voor de actie ‘Red het basison-

derwijs’. De initiatiefnemers hebben eind 

maart de ruim 23.000 handtekeningen 

overhandigd aan minister Van Bijsterveldt. 

Voorafgaand aan de overhandiging heeft 

er een informeel overleg plaatsgevonden. 

Er is gesproken over de gevolgen voor een 

school, wanneer er snelle en gemakkelijke 

conclusies worden verbonden aan toets-

scores, die onvoldoende zijn gecorrigeerd 

naar instroomverschillen. 

De minister heeft met belangstelling kennis-

genomen van deze informatie.

De actie heeft er mede toe bijgedragen dat 

er inmiddels meer politieke interesse is voor 

de werkwijze van de onderwijsinspectie. 

Door een opschorting van de behande-

ling van de wijzigingen van de Wet op het 

onderwijstoezicht (Wot), is er ruimte om de 

onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer 

nader te informeren. 

De initiatiefnemers stellen vast dat de actie is 

geslaagd. Juist door het grote aantal onder-

tekenaars is de discussie over de inspectie in 

gang gezet en dat was het primaire doel.



Uitvinders in de dop

In mijn stamgroep zitten vijftien jongens en dertien meisjes. Ze verschillen allemaal 
van elkaar en toch zijn er ook overeenkomsten. Zo zijn jongens, volgens hoogleraar 
pedagogiek Louis Tavecchio, anders geprogrammeerd dan meisjes. Hij spreekt van een 
doe- en handelingsprogramma van jongens tegenover een sociaal actieprogramma van 
meisjes. 
Dat verschil ervaar ik iedere dag in mijn groep. Ik zie meisjes hard werken, omdat ze wil-
len leren, maar ook omdat ze het graag goed willen doen. Voor jongens is de fantasie 
en de drang tot spel veel groter dan de behoefte om te leren lezen en rekenen volgens 
de stappen in de methode. 
Komen deze jongens tekort met een vrouw als juf, met wie ze zich minder goed kun-
nen identificeren dan met een man als meester? Tavecchio spreekt zijn zorg hierover 
uit. 
In mijn groep zitten zeven vijfdejaars jongens met een doe- en handelingsprogramma 
dat ik de afgelopen jaren steeds beter heb leren kennen. Tijs zit inmiddels voor het 
vierde jaar in de middenbouw en alles lukt hem nu. Bij alle plannen die we maken in de 
groep loopt hij voorop. Hij heeft altijd spullen thuis die bruikbaar zijn en hoe groot ze 
ook zijn, hij krijgt ze mee achterop zijn fiets. Zijn moeder is Engelse en Tijs zingt de Arc-
tic Monkeys zonder blikken of blozen. Noud bouwt het liefst, binnen of buiten. Bij het 
project Lattedralen waarbij we buiten met heel veel latten, zonder hamers en spijkers, 
gebouwd hebben, is Noud onze architect. Taal vindt hij stom. Gijs komt van de boerde-
rij, waar hij de ruimte heeft die hij op school mist; ruimte en tijd om de plannen die hij 
hardop bedenkt uit te voeren. Onlangs bracht hij nog een robot mee naar school die 
uitgebreid gedemonstreerd werd. Technisch lezen is moeilijk voor Gijs, automatiseren 
van tafels ook. Jeremy gaat op in zijn fantasie en muziek. Rekenen is oké en taal wordt 
leuk in verhalen, gedichten, moppen en raadsels. Nick vindt schrijven lastig, maar na 
een jaar therapie lukt het steeds beter. In de vakanties gaat hij altijd met zijn vader op 
de vrachtwagen mee. Dat is genieten. Koen is de performer in wording. Hij danst en 
zingt steeds makkelijker en speelt djembé. Zijn sport is wielrennen. Jaimy is een  talent-
volle sportman met woordvindingsproblemen, net als zijn vader.
Deze jongens hebben allemaal een laatje in hun tafel, waarbij ze eerst door de jungle 
en langs archeologische opgravingen moeten om bij de boeken en schriften te komen. 
Net zo moeilijk als het vaak is om het hoofd bij de opdrachten te houden is het om de 
handen uit de kastjes te houden. Daar kunnen ze met paperclips, gum en elastiekjes 
iets maken dat vele malen interessanter is dan een taalbeschouwingopdracht.
De jongens spelen deze dagen met een moderne versie van de tol. Als we buiten zijn, 
staan ze allemaal om de tafeltennistafel die als landingsbaan voor de tollen fungeert. 
Ze trekken aan een touwtje, waardoor snelheid gemaakt wordt. De tol die het langst 
blijft draaien wint. Gijs en Koen hebben er geen. Ze hebben inmiddels wel het tollende 
vermogen van de dop van hun melkbeker. De doppen tollen mee, samen met de tol 
van lego die Gijs thuis maakte.
Deze jongens zijn met hun doe- en handelingsprogramma goud waard in de groep. 
Zij zien zonder moeite in ons architectuurproject de gezichten in de gebouwen van 
Hundertwasser, lollies in zijn bomen, de steeds terugkerende spiralen in al zijn werk. Als 
vanzelf gaan ze mee in zijn creatieve en verrassende manier van denken en doen daar 
in hun eigen werk nog een schepje bovenop. Ik vraag me af hoe Hundertwasser als 
jongetje in de schoolbanken heeft gezeten. 
De jongens hebben inmiddels allemaal voldoende basis om volgend jaar door te stro-
men naar de bovenbouw. De toetsen hebben niet aangetoond hoe intelligent ze zijn, 
omdat creativiteit en fantasie niet getoetst worden. Dat heb ik echter door de wisse-
lende activiteiten en de projecten meer dan voldoende gezien en ervaren. Ik weet zeker 
dat deze jongens daar te weinig tijd voor hebben gehad, misschien nog wel minder dan 
bij een meester.

St amgroep  Ser ing


