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Felix Meijer

In Het Kleine Jenaplan schreef Peter Petersen over de rol van ouders

In de jenaplanopleiding volgen cursisten gedurende een schooljaar

in de school: ‘In een jenaplanschool ontleent het hele leidinggeven

een kind uit hun stamgroep. Ze kijken naar het kind in allerlei situaties

in tucht en onderwijs zijn uiteindelijke kracht onmiskenbaar aan het

om het beter te leren kennen. Een van de opdrachten is een huis-

open-

bezoek met als doel het kind

lijk, voor de ogen van alle kin-

in zijn eigen omgeving te zien

deren, samenwerken met de

en om kennis te maken met

ouders, dat school en ouderlijk

zijn ouders, broertjes en zusjes.

huis in elkaar grijpen en dat

Ouders voelen de betrokken-

zo het beste verbond gesloten

heid en verbondenheid van de

wordt in welks beschutting een

groepsleider met hun, waar-

school ook maar kan gedijen: de

door de gezamenlijke verant-

schoolgemeenschap.’

woordelijkheid voor het kind

Een jenaplanschool als leef- en

een extra dimensie krijgt. Bij

werkgemeenschap van en voor

groepsleiders is de verbazing

betrokkenen vraagt om betrok-

over het effect van zo’n bezoek

kenheid

iedere keer weer opvallend.

feit

dat

onderwijzers

van

allen:

ouders,
en

Een greep uit enkele logboe-

tegenwoordig ook steeds meer

ken: ‘Nu begrijp ik waarom hij

de omgeving, zoals in de Brede

op school zo stil is.’ ‘Nu ik zijn

School.

interesses ken, kan ik daarop

De gedachte achter ‘It takes

inspelen.’ ‘Ik bepaal op school

a village to raise a child.’ sluit

veel te veel voor hem, omdat ik

mooi aan bij wat Petersen

denk dat hij het niet aan kan,

bedoeld heeft. Er is een heel

terwijl hij thuis heel zelfstandig

netwerk nodig rond een kind,

is.’ ‘Mijn band met het kind is

waarin betrokkenheid een van

veel intenser geworden.’ ‘Al

de sleutelwoorden is. Betrok-

dagen loopt ze te stralen dat

kenheid van ouders bij de

ik vandaag bij haar thuis kom

school, maar ook betrokkenheid

eten.’ ‘Hij komt nu veel vaker

van groepsleiders bij het gezin,

iets spontaan aan mij vertellen

waarin het kind opgroeit.

of laten zien.’

Eind 2011 deed minister Van

Het effect van het huisbezoek

Bijsterveldt een oproep aan

is niet meetbaar, wel zicht- en

ouders om meer te participeren in het onderwijs

voelbaar. Het huidige kabinet

van hun kind, in de veronderstelling dat zelfs gedwongen participa-

denkt zeker niet aan het huis-

kinderen,

groepsleiders

tie meer betrokkenheid oplevert. Of zou ze een verborgen agenda

bezoek als middel om de kwaliteit

hebben en hopen dat het werk, dat door de bezuinigingen en ont-

van het primair onderwijs te verbete-

slagen niet meer gedaan kan worden, door ouders overgenomen

ren en de opbrengsten te verhogen om zo wereldwijd tot de top 5

wordt? Hoe het ook bedoeld is, in jenaplanscholen is vaak een

van de kenniseconomieën te gaan behoren. Toch geloof ik dat het

grote groep ouders actief. Dat zegt iets over

invoeren van huisbezoeken, in ieder geval voor

de ouders, maar net zo veel over de school:

de derde- en zesdejaars, het kind, ouders en ook

de manier waarop groepsleiders met ouders

de school ten goede zal komen.

omgaan is bepalend voor hun betrokkenheid

Ik hoop dat veel schoolbesturen en teams als

en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor

reactie op het akkoord van de PO-raad en het

het kind.

Ministerie het invoeren van huisbezoeken met als

Dat wil niet zeggen dat hierin geen winst meer

motto ‘Zonder relatie geen prestatie’ als meet-

te behalen is, zeker wanneer verbondenheid de

baar doel durven formuleren, waardoor er meer

kern van een optimale omgeving voor een kind

erkenning en ruimte komt voor een van de kern-

wordt. Van scholen vraagt dat om nog bewuster

waarden van het Jenaplan.

te investeren in de relatie met het kind én zijn
ouders.

Cartoon Frank de Man
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Remko Fijbes en Peter de Vries

Ouderbetrokkenheid

betrokkenheid in de praktijk vorm te geven op een manier die kinde-

Ouderbetrokkenheid is in! Logisch, want de onderzoeken naar het

ren ten goede komt.

effect van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling en leerprestaties

In onderstaand gesprek nemen Remko Fijbes (groepsleider op jena-

van het kind zijn nog niet zo oud.

planschool De Tandem in Hoorn) en Peter de Vries (principal-consul-

Door ouderbetrokkenheid laten ouders in hun gedrag zien dat zij zich

tant bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies en bestuurslid van de

gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun

Stichting LLO) De Tandem onder de loep hoe deze school vormgeeft

kind. Dit gebeurt vooral thuis.

aan de tien criteria. De openhartigheid helpt ook andere scholen hun

Werken aan ouderbetrokkenheid is dus meer dan het oefenen van

samenwerking met ouders te verbeteren.

gesprekken met zogenaamde lastige ouders. En ouderparticipatie
(helpen op school) is iets anders dan ouderbetrokkenheid.

De Tandem onder de loep

Jenaplanscholen leren kinderen vanuit hun zelfstandigheid effectief

Criterium 1: De school heeft een heldere visie op ouderbetrok-

met elkaar samenwerken. Een basishouding die alleen aangeleerd

kenheid. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt

kan worden wanneer school en ouders eenduidig samenwerken aan

hoe belangrijk de school ouderbetrokkenheid vindt. Ook in het

de ontwikkeling van het kind.

gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.

2

Keurmerk ouderbetrokkenheid

Remko: ‘Bij ons op school wordt al bij de kennismaking met de school

Sinds maart 2011 bestaat de Stichting LLO (leraar – leerling – ouder).

het belang van de ouderbetrokkenheid kenbaar gemaakt.

Deze ideële stichting wil ouderbetrokkenheid bevorderen door

Tijdens een informatieavond wordt een oudervertegenwoordiger

groepsleiders, kinderen en ouders vanuit een gemeenschappe-

‘gekozen’, waarvoor ouders zich beschikbaar kunnen stellen. Deze

lijke verantwoordelijkheid te laten samenwerken. Zij doet dit onder

stamgroepvertegenwoordiger is meteen lid van de oudervereniging

andere door scholen een keurmerk te verlenen die voldoen aan tien

en helpt mee bij het organiseren en uitvoeren van de bekende vie-

kenmerken. Deze tien kenmerken staan garant voor een effectieve

ringen die er in het schooljaar plaatsvinden, zoals Sinterklaas, kerst,

samenwerking tussen school en ouders. Ze geven kaders om ouder-

Pasen, schoolfeesten en een fancy-fair.
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De ouders krijgen allemaal een schoolgids waarin ook het belang van

Ouders kunnen een gesprek aanvragen met de groepsleider over de

de ouderbetrokkenheid kenbaar wordt gemaakt.

ontwikkeling van hun kind. Ze worden uitgenodigd om bijvoorbeeld

Gedurende het schooljaar wordt er tweewekelijks een nieuwsbrief

deel te nemen aan de organisatie van excursies en projecten.

met allerlei actuele activiteiten en wetenswaardigheden voor ouders

Jaarlijks wordt er een schriftjesmiddag/-avond belegd waarin kinderen

uitgegeven.

hun werk mogen laten zien aan ouders en andere belangstellenden.

De groepsleiders en de directie nemen regelmatig het initiatief om

Hierbij kan ook het klaslokaal met het crea-aanbod bekeken worden.

ouders tijdens het schooljaar bij de activiteiten te betrekken.
De oudervereniging heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan in

Peter: ‘De Tandem laat in alles zien dat zij waarde hecht aan een

samenspraak/overleg met het schoolteam beslissingen nemen en acti-

goede relatie met ouders en beseft terdege dat ouders altijd welkom

viteiten organiseren.

horen te zijn op school.’

Twee keer per jaar organiseren wij een ‘open klas’. Ouders krijgen dan
de gelegenheid om een kijkje te nemen in de groep van hun kind.’

Criterium 4: Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school

Peter: ‘De Tandem laat hiermee zien enorme waarde te hechten aan

stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

het contact met ouders. Toch is de vormgeving van ouderbetrokkenheid vooral gericht op het zenden van informatie aan ouders of het

Remko: ‘Aan de ouders wordt gevraagd om de groepsleider te onder-

betrekken van ouders bij activiteiten. Een heldere visie op ouderbetrok-

steunen bij de leergebieden.

kenheid waaruit blijkt dat ouders samen met de school verantwoor-

Ouders wordt gevraagd om hun kinderen te helpen de tafels of dic-

delijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind, zet ouders in de

teewoordjes te leren, topografie te oefenen of andere leerstofgerichte

positie van gelijkwaardigheid en eindverantwoordelijk voor hun kind.’

activiteiten met ze te doen.’

Criterium 2: De school laat zien dat leraren, leerlingen en

Peter: ‘Op De Tandem is men zich ervan bewust dat onderwijson-

ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoor-

dersteunend gedrag van ouders van grote waarde is voor de school-

beeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leer-

ontwikkeling van de kinderen. Opvallend is echter dat het ook hier

lingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun

vooral eenrichtingsverkeer betreft: de school vertelt ouders wat zij

ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren,

thuis kunnen doen. Nog sterker zou het zijn gezamenlijk af te stem-

leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.

men wie wat en waarom doet ten behoeve van de ontwikkeling van
het kind. Niet alleen ouders ondersteunen de groepsleider, maar de

Remko: ‘Er wordt jaarlijks per bouw- of parallelgroep een thema-avond

groepsleider ondersteunt vooral de ouders in hun opvoeding. Zij zijn

georganiseerd rond een actueel of boeiend onderwerp. Hiervoor kan

immers eindverantwoordelijk en besteden hun kind uit aan de school

een spreker uitgenodigd worden. Ook kan een ouder of een groepje

ter ondersteuning van dit leer- en opvoedproces.’

ouders samen met een groepsleider de avond
voorbereiden. Verschillende onderwerpen kunnen besproken worden, zoals het voortgezet
onderwijs/schoolkeuze, pesten, belonen en straffen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid,
gezonde voeding, alcohol en drugsgebruik bij
jongeren, het gebruik van internet en het gebruik
van nieuwe media. Als school vinden wij het prettig dat de ouders hierin een bijdrage leveren.
Voor het participeren in het schoolbeleid is er
natuurlijk de Medezeggenschapsraad, waarin
ouders zitting hebben. De oudervereniging
speelt hierbij een adviserende rol.’
Peter: ‘Ook hier zou De Tandem nog een mooie
slag kunnen maken. Nu is het nog de school die
de keuzes maakt, veel krachtiger zou het zijn dat
school en ouders sámen deze keuzes maken.’

Criterium 3: Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn.
Remko: ‘De Tandem staat open voor ouders.
Men probeert een prettige en toegankelijke
sfeer te creëren bij de verschillende activiteiten.
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Criterium 5: Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders

meldden dat zij hun dochter in het weekend zouden vertellen

worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn

dat ze uit elkaar gingen. Voor de groepsleider was dit belangrijke

eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle

informatie. Gezien de relatieproblematiek zou dit in school en in

gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden

eerste instantie bij het meisje en ook in de stamgroep voor enige

gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er

deining kunnen zorgen. In een indringend en emotioneel gesprek

is voldoende tijd voor alle deelnemers.

vonden alle betrokkenen een manier om met dit probleem om te
gaan. De ouders voelden zich gesteund door de groepsleider (de

Remko: ‘Er worden regelmatig gesprekken tussen ouders en groeps-

school) en de groepsleider voelde zich gesteund in de begeleiding

leiders over de ontwikkeling van de kinderen gevoerd. Naast de

van hun dochter. Hieruit bleek wederzijds respect zowel binnen als

bekende rapport- en voortgangsgesprekken is er overleg tussen

buiten de directe schoolpraktijk.’

ouders en groepsleiders, wanneer hiervoor aanleiding is. De gesprekken worden op basis van gelijkwaardigheid gevoerd. De informatie

Peter: ‘Onheuse bejegeningen worden dikwijls alleen toegeschreven

van ouders over hun kind wordt serieus genomen. Samen proberen

aan ouders, maar zijn in het onderwijs vaak het gevolg van een niet

ouders en groepsleiders de ontwikkeling van het kind zo optimaal

effectieve samenwerking tussen school en ouders. Samenwerken met

mogelijk te volgen en te stimuleren.’

ouders gaat namelijk verder dan communiceren naar ouders. Wanneer het accent ligt op alleen communicatie náár in plaats van op

Peter: ‘Het mooie op De Tandem is dat de gesprekken met de ouders

samenwerking mét ouders, ontstaat er al gauw ruis op de lijn. Boven-

niet beperkt zijn tot vaste vormen als tienminutengesprekken, maar

dien reageren veel ouders vanwege hun emotionele betrokkenheid

dat de vorm en frequentie is afgestemd op de ontwikkeling van het

op hun eigen kind al gauw fel, zeker wanneer zij stress kennen van-

individuele kind.’

wege de maatschappelijke prestatiedruk en door hun eigen drukke
werkzaamheden.

Criterium 6: Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verant-

Het genoemde voorbeeld maakt duidelijk hoe samenwerking winst

woordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt

voor allen, maar vooral voor het kind oplevert’.

er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de
school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep

Criterium 7: Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en

dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.

ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.

Remko: ‘Bij ons op school gaan wij uit van wederzijds respect. Alle

Remko: ‘Alle gegevens van toetsen en onderzoeken worden door

groepsleiders proberen zelf het goede voorbeeld te geven en zorgen

ouders en groepsleiders besproken. Informatie (dit kan divers van aard

voor een optimale situatie waarin iedereen zich prettig en gewaar-

zijn) van ouders over hun kind wordt in het systeem ingevoerd en is

deerd voelt. Meestal is er ook tussen de stamgroepleider en de ouders

voor alle partijen bespreekbaar en zichtbaar. Deze informatie wordt

een goede samenwerking, gekenmerkt

door ons altijd vertrouwelijk behandeld’.

door een prettige en ontspannen sfeer
waarin veel mogelijk is en waarin onder-

Peter: ‘De Tandem laat hiermee zien dat

linge steun kan plaatsvinden.

de inhoud van het leerlingdossier een

Er doen zich echter ook situaties

gezamenlijke verantwoordelijkheid van

voor waarin dit bijna niet mogelijk is.

ouders en school is’.

Onheuse bejegeningen en vormen van
verbaal geweld komen namelijk ook bij

Criterium 8: Iedereen kan zien

ons op school voor.

welke officieel gemelde klachten

Zo’n situatie veroorzaakt soms een

er zijn en wat er met deze klachten

grote mate van stress, ontevredenheid

gebeurt. Natuurlijk worden privacy-

en teleurstelling.

regels hierbij in acht genomen.

Als voorbeeld uit de dagelijkse prak-

4

tijk herinner ik me een gesprek met

Remko: ‘Hier kan ik geen voorbeeld

ouders over een aanstaande echt-

geven. Klachten worden meestal bij de

scheiding. De ouders van een meisje

directie van de school gemeld en daarna
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eventueel met de groepsleider of in het team besproken’.

de thema-avond niet kunt bezoeken, wilt u zich dan afmelden bij de

Peter: ‘Hier kan De Tandem winst boeken. Door over verbetersugges-

directeur?’ De opkomst veranderde van twintig naar tachtig procent

ties van kinderen, ouders en groepsleiders te communiceren wordt

en de reacties van de ouders waren juist positief: ‘Jullie nemen jezelf

iedereen uitgenodigd de school continu te verbeteren.’

en ons nu serieus.’

Criterium 9: De opkomst bij bijeenkomsten met leerlingen en/

Criterium 10: Wetten en regels voor leerlingen en ouders wor-

of ouders is groter dan 80%. De mate van verantwoordelijk-

den door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door

heid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot

iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage).

uiting in dit criterium.
Remko: In de schoolgids staan deze items vermeld, waardoor iederRemko: ‘De rapportgesprekken worden door alle ouders bezocht.

een op de hoogte is en weet waaraan hij zich moet houden.’

Daarnaast vinden er op individuele basis gesprekken plaats. Onze

Peter: ‘Door helder te communiceren over de wet- en regelgeving

ouders geven meestal blijk van een grote betrokkenheid bij de voort-

weten school en ouders zich hieraan gehouden en kunnen zij elkaar

gang van hun kind.

zo nodig hierop aanspreken.’

Bij andere bijeenkomsten, zoals thema- en informatieavonden laat de
aanwezigheid van ouders wel eens te wensen over; alhoewel we, ver-

Ouderbetrokkenheid en jenaplanscholen

geleken met andere scholen, best tevreden mogen zijn. Het is maar

Remko: ‘Samenwerking en gemeenschapszin zijn voor mij de ideale

net wat je gewend bent. Ook hier heeft de school te maken met een

ingrediënten voor een vruchtbare relatie tussen kinderen, ouders

maatschappelijk gegeven dat vergelijkbaar is met de betrokkenheid

en groepsleiders in een jenaplanschool. Daarin spelen ouders een

van ouders bij sportverenigingen.

belangrijke rol. In goed overleg en uitwisseling van argumenten is er

Een positief voorbeeld bij ons op school is de opkomst van ouders

veel mogelijk; goede ideeën en suggesties zijn van harte welkom. Dit

met hun kinderen bij de presentatie van een schoolproject. Nadat een

moet een goede basis voor een goede samenwerking geven. Vanuit

project in de stamgroepen is afgesloten, is er een projectpresentatie.

deze basisgedachte vind ik dat de regie in een professionele jenaplan-

In de stamgroepen of in de gemeenschappelijke ruimte van de school

school bij het schoolteam moet liggen.’

worden de resultaten van het project tentoongesteld. De ouders worden uitgenodigd om samen met hun kinderen de tentoonstelling te

Peter: ‘De Tandem hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid, een

bekijken. Het is altijd een prettige en feestelijke bijeenkomst, waarbij

prachtige basis om aan de tien criteria van Stichting LLO te willen

bijna alle ouders met hun kinderen aanwezig zijn. De kinderen vertel-

werken. Wanneer de school nog meer vanuit een gezamenlijke ver-

len wat ze gedaan en geleerd hebben, waardoor de ouders betrokken

antwoordelijkheid leert denken, zal zij al snel aan het keurmerk van

worden bij de activiteiten van hun kind.

Stichting LLO voldoen. Ouderbetrokkenheid is namelijk niet: ouders

Na afloop van een groot schoolproject verschijnt er een speciale krant,

ondersteunen de school in hun onderwijs aan kinderen, maar ouders

waarin verslag wordt gedaan van alle activiteiten.’

en groepsleiders werken niet-vrijblijvend en gelijkwaardig samen aan
de schoolontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft immers recht

Peter: ‘Scholen zijn voor ouders dikwijls vrijblijvender dan sportver-

op deze samenwerking? Dat past helemaal in het concept van een

enigingen. Bij het niet rijden naar een wedstrijd word je als ouder

jenaplanschool.’

aangesproken. Omdat de rol van ouders van zeer groot belang is
voor de schoolontwikkeling van het kind, mogen zij op hun verant-

Peter de Vries is principal-consultant bij het CPS en bestuurslid

woordelijkheid worden aangesproken. Het niet halen van 80% op

van de Stichting LLO

een thema-avond kent meestal twee oorzaken: de rol van ouders

Remko Fijbes is redactielid van Mensenkinderen en groepsleider

is te vrijblijvend of de thema-avond is niet passend. De praktijk van

bij jenaplanschool De Tandem in Hoorn

andere scholen leert dat hier wel degelijk op te sturen is, ongeacht

Fotografie: Rik Brussel, TopPix Photo & Design, www.toppix.eu

de populatie ouders. Een prachtig voorbeeld komt van een Amersfoortse basisschool. Zij veranderde de uitnodiging voor een thema-

Meer informatie: De Vries, P., Handboek Ouders in de school

avond. Eerst luidde de tekst altijd: ‘Wij zouden het fijn vinden dat u

(3e druk), Amersfoort, uitgeverij CPS

op onze thema-avond komt.’ De directeur veranderde dit in: ‘Als u

www.stichtingllo.nl - www.metouderskomjeverder.nl

Dag j enap land i r e cte u r
Woensdag 28 maart 2012 (Samaya, Werkhoven)
Thema: Het leiding geven vanuit een jenaplanconceptueel kader en het
onderhouden van een gewenste cultuur, gebaseerd op het concept.
Leiding: Henk van Mil en Adri van den Brand (Hogeschool de Kempel).
Zij verzorgden de schoolleidersroute tijdens de NJPV conferentie van 2010.
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Ouderparticipatie

Bert Wagendorp

Het is maar te hopen dat voldoende ouders de oproep van minister

belevenissen op school, verhalen vertellen en ‘discussiëren over maat-

Van Bijsterveldt om meer te participeren in het onderwijs van hun

schappelijke thema’s’.

kind in de wind slaan. Wanneer vaders en moeders zich straks massaal melden om te gaan voorlezen of op luizen te controleren, zijn de

Ik ben zo ongelooflijk blij dat ik geen kind meer ben. Kom je thuis van

problemen niet te overzien. Helemaal wanneer alle tweeverdieners,

school, helemaal suf-voorgelezen door de horde voorleesmoeders en

net als de minister zelf, ook nog eens voorleesmoeders gaan inhuren

zes keer ontluisd, blijkt je eigen mams naar Van Bijsterveldt te hebben

om zo van hun betrokkenheid blijk te geven.

geluisterd: vierde vakantie opgeofferd om snipperdagen over te hou-

Dat wordt dus een chaos. Zul je zien dat er binnen de kortste keren

den en met je te discussiëren over maatschappelijke thema’s.

weer een nieuwe managementlaag ontstaat om ouders in te rooste-

Bijna nergens ter wereld is de ouderparticipatie in het onderwijs zo

ren, te zorgen voor een geolied systeem van invalvoorleesmoeders in

hoog als bij ons. Kinderen in Nederland lijden volgens mij eerder

geval van ziekte van de vaste krachten, de inkoop van luizenkammen

aan overopvoeding dan dat ze nóg meer opvoeding zouden moeten

te coördineren en toe te zien op de bouw van voldoende parkeergele-

ondergaan. Uit onderzoek blijkt dat ouders meer tijd dan ooit beste-

genheid voor de tientallen babboebikes van de rekenvaders.

den aan hun nageslacht. Een campagne ‘Bemoei je wat minder met je
kinderen’ zou geen kwaad kunnen.

Mijn opa was hoofd van een basisschool. Hij had weinig behoefte
aan ouderparticipatie. Ook de ouders zelf verlangden niet naar meer

De oproep van Van Bijsterveldt loopt vooruit op de tijd dat er zo

inbreng. Hooguit gingen er een paar participerende ouders mee met

drastisch moet worden bezuinigd op onderwijs dat dit geheel door

het schoolreisje, maar daar bleef het godzijdank bij. Want van de kin-

de ouders zal moeten worden ingevuld. Of hij is bedoeld voor de

deren hoefde het ook niet, ouderparticipatie. Je moeder die voorin

kleine groep lamzakken die inderdaad lak heeft aan de school of de

de klas zat voor te lezen was destijds de absolute nachtmerrie van elk

opvoeding van hun kinderen. Voor beide gevallen geldt: zeg dat dan

Het hele woord
ouderparticipatie was
nog zalig onbekend

jongetje of meisje.
kend. Mijn opa vond dat ouders zich niet

Bert Wagendorp is columnist van de Volkskrant

moesten bemoeien met dingen waar ze

De column is met toestemming overgenomen uit de Volkskant

geen verstand van hadden, zoals gedegen onderwijs. Als er moest

van 1 december 2011

worden voorgelezen deed hij dat zelf wel; hij zat niet te wachten op

Fotografie: Rik Brussel, TopPix Photo & Design

het gestotter van de vrouw van de slager die even
De jongens van Bontekoe kwam verkrachten.
Eenmaal per schooljaar kwam hij bij de ouders
langs om hen te vertellen hoe het er met hun
kind voor stond en hoe hij daar krachtig verbetering in ging aanbrengen, en dat was dat. Vroeger
was alles slechter, maar de tijd had één voordeel:
de verantwoordelijkheden waren overzichtelijk
verdeeld en dat gaf een hoop duidelijkheid.
In haar brief aan de Kamer roept Van Bijsterveldt
niet alleen op tot meer betrokkenheid bij de
school. Ouders moeten ook meer prioriteit leggen bij ‘de opvoeding en overdracht van waarden en normen’. Ze moeten de schoolprestaties
van hun kinderen in de gaten houden, helpen bij
het kiezen van een beroep, ook thuis doorgaan
met voorlezen, even gezellig doorpraten over de
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gewoon.

Ouderparticipatie was kortom zalig onbe-
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Andre Weijers

Contacten en afstemming tussen scholen en ouders worden steeds essentiëler. Recente discussies gaan over de vraag
wie verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen. Opvoeden is steeds minder een zaak van ouders alleen. Van
scholen wordt verwacht mee te denken en de overheid wordt strenger. Scholen spelen in toenemende mate een rol in
de opvoeding. Daarom is er meer pedagogische afstemming tussen gezin en school nodig. Het lijkt erop dat we niet
langer om een nieuwe vorm van oudercontacten heen kunnen. Een vorm waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid
het uitgangspunt is.
Als groepsleiders contact hebben met ouders over schoolse zaken

niet of je deze kent of gebruikt, de vraag is welke je vooral gebruikt

hebben deze een tweeledig doel. Constructieve en professionele

en welke niet voldoende zichtbaar is in jouw oudercontacten.

gesprekken hebben een inhoudelijk en een relationeel doel.

Groepsleiders geven vaak aan dat ze bekend zijn met de bouwstenen,

Jacques van Rossum, wetenschapper en onderzoeker, zegt over het

maar zijn zich niet altijd bewust van de effecten ervan. Het maakt

inhoudelijk deel: ‘Voer je taken als groepsleider uit, dan komt het

in het contact uit of je heel kritisch naar ouders kijkt, of juist gelijk-

beoogde resultaat vanzelf.’ Je taken zijn: het overdragen van inhou-

waardig. Of de ouders écht welkom zijn of dat jij vooral jouw ei kwijt

delijke kennis, in een prettige en gelijkwaardige sfeer voor ouders en

wilt. Of je de leiding neemt of vooral de ouders volgt. Gebruik de

groepsleiders en met materiaal dat zichtbaar maakt hoe het leer- en

bouwstenen in je voorbereiding en achteraf als reflectiemiddel. ‘Het

ontwikkelproces van het kind verlopen is met daarbij de behaalde

is mooi om vanaf nu de bouwstenen bewuster in te zetten, want elke

resultaten.1

bouwsteen kent zijn waarde,’ is dan ook dikwijls hun conclusie.

Leo Buscaglia2 verwoordt in zijn gedicht ‘Luisteren’ wat hij met het

(Zie het kader met de ‘bouwstenen’ op pagina 9).

relationele doel voor ogen heeft:

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen
te geven,
Dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen, als ik voel, dan
neem jij mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets
moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij
in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me
te begrijpen.
En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik
op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Kwaliteiten en obstakels

De mythe van het gelukkige kind

Op studiedagen over oudercontacten doe ik vaak de volgende activi-

‘Afstemming is een essentieel onderdeel in oudercontacten,’ staat er

teit met denken, delen en uitwisselen: ‘Neem een rood en een groen

in het begin van

blad voor je. Schrijf op het groene blad (doe alsof het een groene mat

dit artikel. Maar wat ligt er aan de afstemming van dit contact ten

is, waar je op kunt staan) alles waar je tevreden over bent in jouw

grondslag? Kijken ouders en groepsleiders op dezelfde manier naar

relatie met ouders. Zet op het rode blad (mat) wat er tussen jou en de

de ontwikkeling en het leerproces van kinderen? En waarom geeft

ouders verbeterd kan worden, wat staat er tussen jou en de ouders

het contact maken met ouders soms spanningen en conflicten?

in?’
Eerst zelf denken, daarna delen met een collega uit jouw bouw,

Ouders zijn primair betrokken bij hun kinderen en geloven in de mythe

daarna met een koppel uit een andere bouw en tenslotte bespre-

van het gelukkige kind. Ze denken: ‘Ik heb (geen) succes en wil dat

ken we het centraal door de belangrijkste kenmerken en de grootste

mijn kind dat ook (wel) krijgt. De school heeft de expertise om mijn

obstakels te benoemen. Zo krijgen we een beeld waar het team zijn

kind ‘gelukkig’ te maken (het leven is maakbaar, alles ik te koop!).’

aandacht en prioriteit op wil richten.

Ze zien de ontwikkeling van hun kind als een constante, strakke lijn

Negen bouwstenen

naar boven en vergeten dat het leven van hun kind dezelfde gang zal
moeten gaan als hún leven, namelijk van onbewust onbekwaam, via

Als het gaat om het communicatieve gedeelte van oudercontacten,

bewust onbekwaam en bewust bekwaam naar onbewust bekwaam.

gebruik ik negen bouwstenen. Ze zijn van essentieel belang in het

Ik zal het voorbeeld geven van de manier waarop wij bijna allemaal

contact maken met ouders en vormen zo een fundament. De vraag is

hebben leren zwemmen. We wisten niet waar we aan begonnen, de
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gedachte was misschien: ‘Spannend, ik ga iets leren, ik word groot.’

wordt meestal als positief ervaren, want het kind gaat op weg naar

Na enig oefenen blijkt dat het niet zo simpel is. We ervaren dat we

het diploma. Het weet dat het het kan en het nu kan laten zien aan

de vaardigheden om te zwemmen nog niet beheersen, raken soms

zichzelf en anderen. Als je na een aantal jaren aan dit kind vraagt

gefrustreerd en worden ons bewust dat we hulp nodig hebben.

hoe het heeft leren zwemmen, weet het dit nauwelijks, maar kan het

Goede en duidelijke aanwijzingen om de vaardigheden onder de knie

zich wel feilloos herinneren of en hoe de volwassenen om hem heen

te krijgen. Het liefst door iemand die begrip heeft voor deze situatie

geholpen hebben bij het verkrijgen van deze vaardigheden.

en je steunt. De zwemleraar helpt het kind verder. Het weet nu hoe
het moet blijven drijven en leert de slagen van de schoolslag zo uit

Groepsleiders hebben ten aanzien van de ontwikkeling van hun kin-

te voeren, dat het vooruit komt. Dit nogmaals op eigen kracht, maar

deren geen primair betrokken relatie zoals ouders, maar een pro-

met behulp van de begripvolle en positieve benadering van de vol-

fessioneel betrokken relatie met hun kinderen. Zij hebben over het

wassenen, die hierbij ondersteunen. Het laatste stukje van de route

algemeen goed in de gaten dat de leerlijn van hun kinderen geen

Dag interne b e g e l eider j enap lansc h oo l
Woensdag 28 maart 2012 (Samaya Werkhoven)
Thema: Alle zorg in de stamgroep:
• alle kinderen verantwoord op hun eigen niveau aan het werk
• opbrengstgericht werken, ontwikkelingsgericht werken en
handelingsgericht werken
• leerkrachtgedrag gericht op ‘de opbrengst dat ben ik’
Leiding: Jolanda Verhoeven en Anne-Mieke van de Heuvel
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schuine lijn naar boven is, maar een gebogen lijn met een
dal. Een lijn die start bij onbewust onbekwaam met als
einddoel bewust bekwaam. Ze weten van tevoren dat zij
het kind in alle stadia mogen en kunnen ondersteunen.
Vooral de fase van bewust onbekwaam (in de put) naar
bewust bekwaam is een belangrijk onderdeel in onze
begeleiding door het inzetten en ondersteunen van
nieuwe vaardigheden.

Aanbevelingen
Krijg binnen je school zicht op de overeenkomsten en
de verschillen in visie op de ontwikkeling van kinderen
tussen de professionele groepsleiders en de emotioneel
betrokken ouders.
Gebruik in constructieve gesprekken met ouders voor het
inhoudelijke gedeelte een duidelijk kader, probeer hen
niet te overtuigen, maar vertel wat je te vertellen hebt
(houd je doel van het gesprek in de gaten).
Zorg voor het relationele gedeelte tijdens het gesprek dat
je de deur (figuurlijk) openzet, luister naar hun antwoord
en/of luister naar hun (soms verborgen) vraag.
Wees je bewust van het fundament in contact maken,
welke bouwstenen zet je in en/of voeren de boventoon,
zijn nodig in het gesprek?
Wees je bewust van de polariteit van het contact met
ouders: zij geloven in de mythe van het gelukkige kind
vanuit hun primaire betrokkenheid en de school wil
het (aller) beste voor hun kind vanuit een professionele
betrokkenheid.
Het is goed je te realiseren dat jij ‘de parel’ van elke ouder
in handen krijgt, die zij elke ochtend overhandigen, vijf
dagen per week. Aan een groepsleider, die vervolgens
met hun kind doet wat hem goed dunkt.
Andre Weijers is nascholer en ontwikkelaar bij
De Activiteit
Fotografie: Rik Brussel, TopPix Photo & Design
en Felix Meijer

Informatie
SAMEN oudercontacten op ontwikkelingsgerichte scholen,
Frea Janssen en André Weijers, 2009, De Activiteit,
Alkmaar/’s Hertogenbosch
Noten
1. Artikel in ‘Mijn school, Pulse primair onderwijs’,
Martin van Rooij,
zie ook www.pulse.nl of www.positiefcoachen.nl.
2. Uit het boek ‘Wat je wordt, bepaal je zelf’,
Walter van Limpt, Stichting Estinea, 2011.
3. Maarten Kouwenhoven, Trans Actionele analyse in
Nederland deel 1,2, en 3.
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Ouders voor ouders

Florence Buijsrogge

Hans en ik, ouders van Eline en
Daan, bespraken een tijd geleden
dat we de opvoeding van onze
kinderen op het Jenaplan af wilden
stemmen. Dat het andersom
niet kon, was ons wel duidelijk.
Zo kwamen we in gesprek met
Ingrid, ouder van de school en
jenaplandeskundige. Door het
begrijpen van de jenaplangedachte
veranderde (en verbeterde) onze
aanpak thuis direct. Sterker nog: op
mijn werk communiceerde ik ook
met meer succes met mijn collega’s.
We besloten dit te delen met andere
ouders. En zo ontstond het plan van
OVO, Ouders Voor Ouders.

Ouders voor ouders

‘groepjes van’ en breng ik ze dezelfde avond nog in de war door met

De werkgroep OVO van de Antonius Abtschool in Engelen organi-

staartdelingen te gaan goochelen? Bijzonder, dat Jenaplan. Daar wil

seerde in schooljaar 2008-2009 de eerste avonden voor ouders, door

ik nog meer van weten!

ouders. Daarmee willen we ouders informeren over de basisprincipes
van het Jenaplan, zodat methodes op school en thuis meer op elkaar

De eerste avond gaat elk jaar weer over het thema Zelfstandigheid en

afgestemd kunnen worden. We komen ongeveer om de zes weken

helpen, omdat vooral nieuwe ouders daar het meest verwonderd over

op een avond bijeen om met elkaar te spreken, spelen, werken en

zijn: ‘Kan mijn kind zijn schoenen zelf aantrekken? Waarom zit ik dan

vieren.

altijd op mijn knieën te prutsen met die veters?’

Tijdens deze avonden is er ruimte voor veel beeldende informatie

Op deze avond wordt ook direct duidelijk waarom jenaplanscholen zo

over Jenaplan in het algemeen. Een teamlid vult deze informatie aan

wezenlijk anders zijn.

door te vertellen hoe het op onze school toegepast wordt. We komen

Na de OVO-avond over dit thema kwam ik de volgende ochtend de

op deze avonden tijd tekort! Discussie en spelvormen worden niet

buurvrouw tegen die haar kinderen bij de deur uitzwaaide. Ze liepen

geschuwd. Het is immers de bedoeling dat we zelf ervaren wat kin-

zelfstandig naar school: ‘Ze zeggen dat ze het zelf kunnen!’. Ze keek

deren meemaken.

er verbaasd en tegelijk trots bij.
De dag erna hoorde ik van een moeder: ‘Ik dacht dat ik hun jas voor

De eerste avond

ze moest ophangen, maar het blijkt dat ze dat al twee jaar zelf doen.

OVO ontwierp een logo en stuurde een brief naar alle ouders om ze
uit te nodigen voor de eerste avond:

Ze hebben het me zelfs laten zien!’

De tweede avond

Waarom heb jij er voor gekozen je

‘Vraag het de schelp, de regenworm, de boom, het muisje zelf.’ Ik

kind naar een jenaplanschool te

knipper even met mijn ogen als me die tip wordt gegeven tijdens de

brengen? Wat leren ze daar dan extra?

tweede OVO-avond. Een prachtige uitspraak die precies staat voor

Lopen ze straks niet achter bij de middelbare

wat het jenaplanonderwijs wil. Bij het voorbereiden van de bijdrage

school? Waarom zitten er drie groepen in één

van mijn kinderen aan de Kijk & Vertelkringen ben ik steeds op zoek

lokaal? Is Jenaplan anders dan een vrije school?

hoe ik dat het beste kan aanpakken. Onmacht borrelt in me op: Vraag
het de schelp? Die schelp gaat me de antwoorden toch niet vertellen?

10

Allemaal vragen waar ik als ouder niet direct een antwoord op heb,

Gelukkig worden mijn gepijnigde volwassen hersenen geholpen door

tot ik op internet de jenaplanbasisprincipes vond. Nu begrijp ik beter

twee teamleden die deze avond zijn aangeschoven: ‘Je kunt een tijdje

waarom ik al drie jaar mijn kind naar deze school breng. Ik vind het

naar zo’n voorwerp kijken en er van alles uit opmaken door te kijken,

leuk dat mijn kinderen genieten van allerlei activiteiten op school. Er

voelen, ruiken en proeven. Natuurlijk gaat een schelp niet praten,

blijkt een gedachte en visie achter te zitten. En direct komt in me op:

maar antwoorden krijg je.’

Doe ik dat thuis dan wel goed? Wat ze op school aanleren, geef ik

Ik besluit de volgende dag toch ook nog even met mijn kind langs de

dat thuis ook mee? Of zeggen ze op school: we leren rekenen door

visboer te gaan om hem de oren van het hoofd te vragen, maar niet
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nadat we minutenlang de schelp bestudeerd hebben en er allerlei vra-

ze opa en oma horen vragen naar hun rapport en ze moeten uitleg-

gen over gesteld hebben. Niet alleen mijn kind leert, ik ook!

gen dat ze een ‘portret’ krijgen. Voor hun is dat de normaalste zaak

Wat leren de kinderen van de wereld

van de wereld: ‘Nee, we krijgen geen

om zich heen, op school en hoe kunnen

cijfers, opa, het is een geschreven tekst

we dat thuis een beetje meer handen en

met uitleg. En ik mag zelf ook vertellen

voeten geven? Stilstaan bij voorwerpen,

hoe ik vind dat ik het doe’. En opa heeft

krantenartikelen, uren in de bieb samen.

dan ook een beetje begeleiding nodig

Is het dan gewoon een kwestie van tijd

als hij vraagt: ‘Maar hoe vergelijk ik dat

reserveren?

nou met die 8 van je neefje?’.

In de uitnodiging vroegen we ouders
of zij ook nieuwsgierig zijn naar hoe de

Natuurlijk hoeft niet iedereen het eens te

school het doet en hoe ze het thuis door

zijn met hoe het op school gaat. En ik

zouden kunnen zetten? En er waren

denk dat dat voor de school ook waar-

heel wat ouders nieuwsgierig. Ze stel-

devol is om eens op zo’n avond die over

den ook werkelijk hun vragen aan een

meer dan alleen functioneren van de

balpen, lucifersdoosje en een afstands-

school gaat, te horen waar ouders onze-

bediening. Voorwerpen die we zo nor-

ker over zijn, thuis tegen aan lopen en

maal vinden kwamen tot leven door de

om te horen hoe enorm de impact is van

ogen van onze kinderen. Mooi om dat

wat er op school toegevoegd wordt aan

te ervaren en zo nuttig. Je verwacht

onze kinderen. Voor beide partijen leer-

anders maar dat de kinderen vanzelf wel

zaam om zich daar bewust van te zijn.

weten wat al die voorwerpen in ons huis

Zo vertelde een ouder die avond dat ze
nu nog steeds leeft naar de feedback die

doen en waarom we ze nodig hebben.
In ons nieuwe bewustzijn werd een aantal voorwerpen ook eigenlijk

op haar eerste rapport stond: ‘Een 10 voor ijver’. Moet je zien hoe

overbodig om in huis te hebben.

lang het oordeel van een school effect heeft op de mens.

De derde avond

We zullen doorgaan

‘Functioneren en beoordelen’ was het thema van de derde avond.

We hebben er al wat jaartjes op zitten. En OVO zet door! We hebben

Mijn ouders vonden het belangrijk om te meten en te vergelijken en

avonden vol inspiratie en veel tips en tops gehad. Weet je wat OVO

in mijn werk is het motto ook vaak ‘meten is weten’. Maar als ik op

gemiddeld scoort in de evaluatieformulieren van de deelnemers? Een

school wil weten hoe mijn kind presteert vind ik dat Daan ook Daan

acht. Een ACHT! Dat is toch super? Daar zit bij dat de stoelen in de

mag zijn. Hij geeft immers wat hij heeft.

zaal wat hard gevonden worden en dat we met veel humor werken,

Niet iedereen is zo opgevoed. En er schuilt natuurlijk ook een gevaar

dat het zeer gewaardeerd wordt dat een teamlid van school aan-

in om op school te mogen zijn wie je bent en thuis vragen te krijgen

spreekbaar is, dat de onderwerpen goed gekozen zijn en de organisa-

over ‘je prestaties en je rapport’. Een avond uitleg over hoe Jenaplan

tie …ahum… professioneel overkomt. Vergeet ik nog te vertellen dat

functioneren en beoordelen ziet en toepast is dus nooit weg!

de ouders vinden dat de M&M’s mét pinda’s de avond smakelijk ver-

De kinderen mogen ook wel wat ruggensteun van ons verwachten als

sieren. En de beste tip? Trek wat meer tijd uit voor onderling sparren
en af en toe een prettige discussie.
Toch op de klok letten dus!
Als afsluiting nog een citaat uit
een van de evaluatieformulieren:
‘Wat een goed initiatief deze
OVO-avonden. Waarom was dit
er niet zeven jaar eerder? Wat fijn
om met andere ouders te praten
over wat ik voor mijn kind wens
en hoe dat op school en ook zeker
thuis gevoed wordt.’
We gaan er bijna van naast onze
schoenen lopen. Heerlijk als anderen je initiatief waarderen.
Florence Buijsrogge is ouder van
jenaplanschool
Antonius Abt te Engelen.
Fotografie:
Hans Buijsrogge Fotografie
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O u der c u rs u s
in de jenaplanschool
Tineke Schutten en Wim Huiting

Ouders van schoolgaande kinderen komen elkaar tegen op allerlei plaatsen. Bij familie op verjaardagsvisite, tijdens
het sporten, aan de stamtafel in het café. Een praatje is dan snel gemaakt en al gauw gaat het over de kinderen.
Als je als moeder of vader dan vertelt dat je kind naar de jenaplanschool gaat, kan het even stil worden. ‘Jenaplan?
Wat is dat dan, hoe gaat dat dan op zo’n school? Waarom gaan ze niet naar een ‘gewone’ school? Al die moderne
dingen, leren ze daar wel rekenen, aardrijkskunde? Is het daar niet een softe bedoening zonder regels?’ Probeer
dan als ouder maar eens uit te leggen wat het schoolklimaat van een jenaplanschool inhoudt, hoe juist in dit
schoolklimaat de kinderen goed kunnen gedijen, dat ieder kind gezien en gewaardeerd wordt zoals het is.
Juist omdat dat zo moeilijk uit te leggen valt, is een oudercursus de aangewezen manier om zelf, als (aanstaande)
ouder, een beetje jenaplan’schoolervaring’ op te snuiven. Zodat je uit eigen ervaring kunt vertellen hoe het op
school toegaat, hoe je kind les krijgt en hoe het zich in de eigen groep een eigen plek verwerft.

we tijdens de kennismaking waarom we er
zijn en wat we hopen
te leren.
In grote lijnen worden geschiedenis en
tegenwoordige stand
van zaken van het
jenaplanonderwijs

in

Nederland geschetst.
In vogelvlucht komt
de ontstaansgeschiedenis van CJS De Kring
voorbij en we krijgen
Dat deed Tineke Schutten, ouder van de christelijke jenaplanschool

uitleg over hoe de regio-indeling werkt, aan welke voorwaarden een

De Kring in Nuis, ook: ‘De cursusgroep bestond uit nieuwe en belang-

school moet voldoen om het keurmerk Jenaplan te krijgen en hoe

stellende ouders die de school al gevonden hadden. Daarnaast maakt

de betrokkenheid van het schoolbestuur tot uiting komt.

De Kring de oudercursus ook bekend in de regio door het plaatsen

Dan krijgen we van de groepsleider uitleg over de bedoeling van

van een advertentie of persbericht in de regionale kranten.

de kring en welke soorten kring er zijn, zoals de complimenten-,

De cursus werd gegeven door Wim Huiting, directeur van de school,

nieuws- en observatiekring. Dan volgt een uitleg over een dag in een

en bestaat uit drie avonden. Het programmakader is min of meer vast:

stamgroep. Er wordt in ieder geval ook een stukje ‘blokuur’ gedaan.

altijd komen de vier basisvormen gesprek, spel, werk en viering aan

In het blokuur leren kinderen om samen met de groepsleider hun

bod.

eigen weekprogramma te plannen. Zo krijgen ook de ouders een

De verdere invulling gaat in overleg met de deelnemers. Van te voren

opdracht voor bijvoorbeeld rekenen, wereldoriëntatie of werken

kan iedereen vragen indienen en aangeven welke behoefte aan

met de computer. Dan gaan we zelf aan de slag om onze opdracht

informatie er is. Bij elk van de drie cursusavonden komt een andere

binnen het blokuur uit te werken. Dit valt nog niet mee en vraagt

groepsleider mee die speciaal voor de eigen bouw informatie geeft.

echt planinzicht.

Zo ondervinden we aan den lijve hoe het is om in de onder-, midden-

De avond wordt afgesloten in de kring: we vertellen over onze erva-

of bovenbouw te zitten.

ringen, stellen nog enkele vragen en krijgen een opdracht mee voor

Eerste avond

mee je iets over jouw eigen passie kunt vertellen.

We beginnen – in de kring – met een speels kennismakingsrondje

Ook krijgen we op papier informatie over jenaplanonderwijs mee,

door telkens een bal naar een ander groepslid te gooien en daarbij

in dit geval de twintig basisprincipes met als opdracht: zoek één

zijn of haar naam te noemen. Dit herhalen we na het eerste deel

basisprincipe dat je aanspreekt en de volgende keer wilt uitwerken.

van de avond, zodat we elkaars namen onthouden. Ook vertellen

12
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Tweede avond

voerd wordt door de cursisten. Zo kunnen wij ook ervaren wat het

De avond begint met een leerspelletje, zoals de kinderen dat ook

voor de kinderen betekent om aan het eind van de schoolweek het

doen. Iedereen bedenkt wat hij wil zijn, zoals de zon, maan, regen,

geleerde in een creatieve vorm neer te zetten. Met behulp van de

een dier, boom en een bloem. Hiervan maken we een tekening en

zogenaamde vieringkaartjes wordt gekozen voor een vorm, zoals

daarna gaan we in de groep een kluwen garen naar elkaar over-

mime, drama, verhaal en muziek. Dat wat we leuk hebben gevon-

gooien met het benoemen van het symbool van de ander en de

den in deze cursus gaan we kort uitspelen op het podium. Daardoor

connectie die je met de ander hebt (‘de kat klimt in de boom’). In

ervaren we hoe het is om iets wat we geleerd hebben op een andere

het midden van de kring ontstaat zo een spinnenweb van garen.

manier weer te geven. Dit geeft het geleerde een extra dimensie. Tus-

Vervolgens doen we een toneelstukje, waarbij we uitleg krijgen over

sen iedere voorstelling stoppen we even voor de meegebrachte hap-

de betekenis van spelen en de verschillende vormen van drama en

jes en drankjes.

spelend leren.

Dan het laatste rondje: zijn alle vragen beantwoord? Wat is de indruk

Dan worden in de kring de meegebrachte persoonlijke voorwerpen

van deze oudercursus? Wat hebben we geleerd en wat miste er?

besproken. We laten zien wat we hebben meegenomen en vertellen
waarom dit zo belangrijk is en wat onze binding hiermee is.

Een nieuwe stamgroep

We bespreken de bedoeling van kringgesprekken en waarom deze

Alle deelnemers krijgen aan het einde van de oudercursus een klein

manier van werken zo belangrijk is. In kringgesprekken wordt bij-

boekje/verslagje met tekst en foto’s, waarin de ervaringen en het

voorbeeld veel tijd en aandacht aan de ander besteed. Dit zien we

geleerde zijn vastgelegd. Zo krijgen we – om het verhaal compleet te

ook terug in de basisprincipes, die we nu gaan uitwerken. Deze

maken – ook een idee van het werken met portfolio. Zoals een kind

principes verwoorden de kern van het jenaplanonderwijs, dat de

het beschrijft: ‘Portfolio is een map waar je dingen in stopt waar je

school een levend onderdeel is van de maatschappij en dat de les-

trots op bent, zoals een tekening en nog andere werkjes. Na een tijdje

stof dus altijd in wisselwerking is met de gebeurtenissen in onze

praat je er met je groepsleider over waarom je het erin hebt gedaan.

samenleving en wereld.

Ik heb er rekenwerk met 0 fouten ingedaan. En ik heb mijn allermooiste tekening erin gestopt.’ Op De Kring werken alle kinderen al sinds

Ter afsluiting van de avond krijgt iedereen de gelegenheid vragen te

een paar jaar met veel plezier en voldoening met een eigen portfolio.

stellen of iets op te merken over wat is opgevallen, vreemd of juist
vertrouwd en herkenbaar is. Het valt op dat veel ouders een verschil

In gesprek met nieuwe ouders merken de groepsleiders snel dat ze de

zien tussen hoe zij vroeger les kregen op de lagere school en hoe het

oudercursus gevolgd hebben. Ze zijn bekend met de termen uit het

nu op De Kring gaat.

jenaplanonderwijs en begrijpen bijvoorbeeld het doel van de tafel-

Voor de laatste avond krijgen alle ouders de vraag om iets lekkers

groepjes. Ook kijken ze vaak kritisch en betrokken mee met wat er in

mee te nemen, zodat we er met elkaar een mooie afsluiting van kun-

de praktijk gebeurt. Ze durven met vragen te komen als in de groep

nen maken.

dingen anders gaan dan ze in de cursus geleerd hebben.

Derde avond

Zo ontstaat er vanaf het begin een goede uitwisseling tussen ouders
en groepsleider over het kind en de stamgroep.

We gaan nu aan de gang met wereldoriëntatie; een veel omvattend

Veel ouders zeggen later, terugkijkend op de cursus, dat juist het zelf

vak: alles wat we doen en denken heeft samenhang en dit komt terug

beleven indruk heeft gemaakt. En dat ze als voormalig cursusgroepje,

in projecten. We gaan een actuele gebeurtenis uitwerken. Als voor-

wanneer ze elkaar weer terugzien op school, echt iets met elkaar

beeld nemen we dat De Kring in 2011 verhuisd is naar een splin-

delen; net als in een stamgroep passend in de lijn van het jenaplan-

ternieuwe Brede School. We onderzoeken wat er allemaal bij komt

onderwijs.

kijken om een nieuwe school te bouwen. Zo ervaren we het hoe en
waarom van wereldoriëntatie.
We sluiten de cursus af met een viering, die georganiseerd en uitge-

Tineke Schutten is ouder en Wim Huiting directeur
van CJS De Kring te Nuis
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O u ders
aan het woord

‘Een jenaplanschool is een
gemeenschap van kinderen,
groepsleiders en ouders’,
‘Een jenaplanschool vraagt
ouders actief betrokken te
zijn bij hun school’, ‘Een
jenaplanschool investeert in
het opbouwen van de relatie
met het kind en zijn ouders’.

Zomaar wat uitspraken
over jenaplanscholen en
ouders. Dat wil zeggen:
uitspraken over ouders,
gedaan door groepsleiders
en schoolleiders. Maar hoe
Mariken Goris
spreken ouders zichzelf
uit? Wat vinden zij van
de jenaplanschool van hun kinderen? Veertig ouders van zeven jenaplanscholen uit de regio Arnhem-Nijmegen
beantwoordden zes vragen die ze door Mariken Goris namens de redactie van Mensenkinderen kregen voorgelegd.

Waarom heeft u gekozen voor jenaplanonderwijs?

van daar uit allerlei, zeer diverse activiteiten op school. Het gaat om

De meerderheid van de ouders geeft aan hun keuze gebaseerd te

ouders die helpen bij het lezen, bij het opknappen van de school, bij

hebben op de meerjarige stamgroepen. Het doorlopen van de rollen

het organiseren en het invullen van de keuzecursussen; ouders die

van jongste-middelste-oudste staat met stip op één. Ouders waarde-

poetsen, versieren, hoofdluis controleren, helpen bij sint en kerst,

ren dat het onderwijs samen wordt vormgegeven; door een betrok-

meegaan op excursie. Er zijn biebouders, kringouders, MR-ouders en

ken team, door samenwerking tussen groepsleiders en kinderen, door

er was één cultuurcommissie-ouder.

de kinderen onderling. Voor sommige ouders was de mogelijkheid
voor het kind om zich in zijn eigen tempo te kunnen ontwikkelen

Wat waardeert u van de school van uw kinderen?

doorslaggevend voor de keuze. Of het kind snel of langzaam leert, er

De antwoorden op deze vraag zijn te verdelen in een paar catego-

wordt ruimte gegeven aan de eigenheid van het kind, een eigenheid

rieën: het gaat om sfeer op school, visie, onderwijsinhoud, team,

die niet gek of lastig wordt gevonden. Verder worden de vieringen,

communicatie. Zo worden genoemd: het persoonlijke karakter, de

de creatieve vakken, de vier pijlers (gesprek , spel , werk en viering)

kleinschaligheid, de open, veilige sfeer, het leefklimaat, mogen zijn

genoemd.

wie je bent; het kind staat centraal, de aandacht voor de sociaal-

Een deel van de ouders geeft echter aan dat hun keuze voor de jena-

emotionele ontwikkeling, het samen zoeken naar de beste oplossing

planschool weinig te maken had met de visie van de school en de

als er problemen zijn; kringen, vieringen, aandacht voor maatschap-

vorm van onderwijs. Het was veeleer de keuze voor de sfeer, het

pelijke zaken, leren plannen en presenteren; de respectvolle houding

goede contact tijdens een kennismaking. En ook: we zochten een

van het team, betrokkenheid, inzet en deskundigheid van het team,

openbare school, of: we wilden een Vrije School maar die is er niet bij

het uitdragen van de visie en daar standvastig in zijn, aandacht voor

ons en de jenaplanschool leek ons het beste alternatief.

normen en waarden; de laagdrempelige communicatie, eerlijkheid en

Hoe verlopen de contacten met de school? Wordt u
gezien als partner in de opvoeding?
Het lijkt bijna alsof Mensenkinderen de ouders een beloning in het
vooruitzicht heeft gesteld bij het beantwoorden van deze vraag. Ouders
zijn enorm positief. Zij prijzen de korte lijnen, het luisterend oor, de zinvolle ouderavonden, de echte samenwerking van school met ouders,
het snel horen als er iets is, het uitnodigen mee te denken hoe het kind
te steunen. Partner in de opvoeding is vanzelfsprekend en wordt ook
andersom ervaren (de school als partner in de opvoeding).

Bent u een actieve ouder?
Verreweg de meeste ouders zetten zich in voor de school. Veel ouders
zijn stamgroepouder, zijn actief in de ouderraad en ondersteunen
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Welke suggesties heeft u voor het verbeteren van het
jenaplanonderwijs?

allemaal betrekking op hetzelfde punt: de scheve verhouding tussen

Bijna de helft van de ouders geeft aan geen suggesties te hebben; de

het is vaak dezelfde groep die helpt en ondersteunt. De actieve groep

meesten, omdat ze tevreden zijn. Er is ook iemand die zegt dat ‘liever

ouders kan de school vergroten door alle ouders vaker te wijzen op de

aan professionals over te laten’. De andere helft van de ouders heeft

noodzaak van betrokken ouders, het verplicht stellen van een aantal

concrete tips en ideeën:

‘hulpuren’, ouders laten weten wat er van hen wordt verwacht, ook

- tegemoet komen aan de op resultaat gerichte maatschappij;

verlegen ouders benaderen om te helpen, ouders onderling aan elkaar

- efficiëntere organisatie (nu wordt het wiel vaak telkens weer

koppelen, workshops voor ouders organiseren over het begeleiden van

opnieuw uitgevonden);
- van drie- naar tweejarige stamgroepen: het leeftijdsverschil is nu te
groot;

wel-actieve en niet-actieve ouders. Lang niet alle ouders zijn actief,

kinderen op het gebied van lezen of rekenen, de houding van de actieve
ouders (positieve verhalen delen, betrokkenheid uitstralen), een eerlijke omschrijving geven van een taak (met tijdsindicatie). Er is ook een

- meer naar buiten treden en vooroordelen wegnemen (Kinderen

kritisch geluid: ‘De ouders hebben op deze school een te grote rol en

mogen de hele dag zelf weten wat ze willen doen’ of ‘Ze werken

een te grote invloed. De school zou wat meer de regie moeten voeren’.

alleen maar aan projecten, ze krijgen nooit echt les’);

Zonder de pretentie te hebben dat het bovenstaande representatief is

- meer handen in de groep;

voor alle jenaplanouders, kan ik toch wel stellen dat ouders positief zijn

- kleinere groepen;

over hun rol in de school. Aspecten over ouderbetrokkenheid die jena-

- vasthouden aan de eigen visie, ondanks de druk van de buitenwereld;

planscholen zeggen uit te (willen) dragen, worden door ouders her-

- meer informatie naar ouders over de methoden en de thema’s;

kend en erkend. Maar er is meer. Ook aspecten die visie, werkwijze en

- zwakkere en heel sterke kinderen in de eigen stamgroep houden,

leef- en leerklimaat betreffen, komen terug in de antwoorden van de

geen maatwerk buiten de groep.

Welke suggesties heeft u voor verbetering wat betreft
de rol van ouders in de school?

ouders. Uiteraard zijn er verschillen in de meningen van ouders, afhankelijk van hun karakter, hun beleving en de situatie van de eigen school.
Natuurlijk, want ook iedere ouder is uniek.

Ook bij deze vraag geven nogal wat ouders aan geen suggesties te
hebben (‘Op dit moment geen, ik vind onze rol nu erg prettig: niet

Mariken Goris is redactielid van Mensenkinderen en adjunct

overdreven veel, wel betrokken en actief’), maar ook hier geeft een

directeur van jenaplanschool Donatushof te Bemmel.

groep handreikingen ter verbetering. De handreikingen hebben bijna

Fotografie: Felix meijer

O u dergesprekken

Kees Groos

Deze aflevering van Mensenkinderen staat boordevol artikelen over

opzichte van elkaar. Zo’n beetje net niet naast elkaar en niet recht

ouders, school, kind, samen, communicatie, waardevol, gelijkwaardig

tegenover elkaar, precies zoals je je handen aan het stuur dient te

enzovoorts. Samen met de neuzen dezelfde kant op het kind de beste

houden. Wat wel te maken heeft met de stand van de armen, is een

opvoeding en opleiding geven. Een fantastisch uitgangspunt, want

open houding. Door bijvoorbeeld je handpalmen te laten zien en je

kinderen voorbereiden op de toekomst dat is waar ik voor geleerd

armen niet te kruisen. Ook erg belangrijk was het om regelmatig

heb. De uitvoering van deze geoliede samenwerking is soms stroever

instemmende geluiden en bewegingen te maken, zoals knikken en

dan ik zou willen.

ja zeggen of hmm te doen. Daar zaten wij dan, als een priester die

Gesprekstechnieken

de zegen geeft, met de handpalmen naar buitengekeerd te knikken
en te hummen. Niet echt een goed fundament om op terug te vallen

In mijn tijd op de pabo (meer dan tien jaar geleden) kwam het onder-

in het echte werk.

deel ‘ouders’ in het algemeen nauwelijks aan bod. En het onder-

Want in mijn werk kom ik veel van dit soort gesprekken tegen. Daar-

deel oudergesprekken in het bijzonder is spectaculair onderbelicht

bij probeer ik angstvallig het bovenstaande te vermijden, waardoor

gebleven. Ik kan me herinneren, ergens in de tweede denk ik, dat

mijn gesprekken vele malen beter zijn gaan verlopen.

er één les gespendeerd werd aan gesprekstechnieken. Het bleef bij

Deze gesprekken met ouders zijn niet alleen essentieel voor de ont-

wat theoretisch gewauwel naar aanleiding van een artikeltje in een

wikkeling van het kind, maar zeker ook voor het plezier in je werk.

reader. In dat artikeltje stond de ‘tien-voor-twee-houding’; de juiste

Een goede relatie met ouders geeft mij meer zekerheid en ontspan-

houding voor een gesprek. Dit heeft overigens niks te maken met

nenheid. Het gevoel dat je inderdaad met de neus dezelfde kant op

de stand van de armen, maar met de positie van de stoelen ten

staat.
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Soorten ouders
Ouders zorgen ook voor veel humor in
het team. Regelmatig gaan de ouders in
de beslotenheid van de teamkamer over
de tong. Sommige situaties worden in
geuren en kleuren besproken. Zo heb je
de verstrooide vader die op een spreekavond komt, net te laat, naarstig op
zoek, in zijn lange jas met achthonderd
zakken, naar het lijstje met kritische vragen, opgesteld door zijn vrouw. Helaas
vergeten, waardoor het gesprek ineens
heel prettig en ontspannen verloopt en
waarschijnlijk de dingen die belangrijk
zijn toch wel besproken worden. Of de
moeders die ’s ochtends even komen vragen hoe het gaat en ondertussen vurig
hopen dat ik de vraag terug stel, zodat
de echt belangrijke zaken besproken
kunnen worden. De regelouder, die de
benen onder het lijf uitloopt voor school
en daar vaak nog geen bedankje voor
hoeft, zodat ik me bijna schuldig voel dat
ik wel betaald wordt. De complimenteuze
ouder, die bewust even naar me toekomt
om te zeggen dat ik een mooi schoolverslag heb geschreven. De zeikouder,
die komt klagen over de kleur van de luizencapes. De eigenlijk niet

ik me leiden door keuzes van ouders, wat mogen zij bepalen? Allerlei

jenaplanouder die wil weten wat het derde kruisje op het rapport

vragen die ik mezelf stel en waarin ik mijn grenzen moet bepalen. En

zou zijn als punt. En de onzichtbare ouder, die er wel moet zijn, maar

dat terwijl ik ben opgeleid om les te geven aan kinderen.

die ik nooit zie. Ouders komen in alle soorten en maten en met hen
allemaal moet ik door één deur kunnen. En dat terwijl ik ben opgeleid

Goede gesprekken

om kinderen op te leiden.

In de regel ben ik gezegend met leuke, mooie en goede gesprekken,

Een lofzang
Over al die ouders heb ik ooit een liedje
geschreven dat gezongen ongetwijfeld
leuker is, maar toch.

Met de billen bloot
In jenaplanscholen is ouderparticipatie
een groot goed. Sterker nog, wanneer
deze er niet of onvoldoende zou zijn,
zeg dan maar dag tegen een werkweek,
keuzecursussen, IVN en noem maar op.
Van nakijken tot schoonmaken, we hebben ze er graag bij. Wat ook een keerzijde heeft. Je gaat als school, als team
wel met de billen bloot. Ouders komen
gemakkelijk binnen en zien hoe ik bezig
ben. Ze zitten op de gang, in de verwerkingsruimte na te kijken en horen hoe
ik een keer boos word, gek doe, een
instructie verpruts of alles juist meesterlijk
aanpak. Soms heeft een ouder daar een
opmerking over. In hoeverre laat ik de
ouders ‘binnen’ komen , in hoeverre laat
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gebaseerd op wederzijds respect, eerlijkheid, oprechte interesse en
Want je hebt:
Refrein: Raadouders, feestouders, hulpouders, rijouders
Luisouders, loopouders, kerstouders, kleiouders
Zwemouders, klusouders, paasouders, leesouders
Kampouders, wasouders, poetsouders, wees…verzorgers
Eetouders, …… vergeetouders
Als je zoveel ouders hebt, met zoveel kwaliteiten
De leerkracht is toch niet behept met al die capaciteiten
Dus de ouders voor de klas en de leerkracht lekker vrij
En als er nog iets was vraag het dan niet aan mij
Maar aan de … (refr)
Als je zoveel ouders hebt, met zoveel kwaliteiten
Als het kind naar huis toe stept, dan wil het graag iets kwijt en
Waar zijn ze nou gebleven? Waar zijn pap en mammie toch?
Al was het maar voor even, ze zijn nu toch niet nog… (refr)
Als leerkracht heb ik de oplossing voor het probleem,
De ouders zoeken hun kinderen op school en de kinderen hun
ouders thuis,
Dus:
De ouders voor de klas en de leerkracht lekker thuis
En als er nog iets was kom dan langs voor een werkbezoek
aan huis!

betrokkenheid bij de ouders en
hun kind. Maar soms ook niet,
zo gaat het nu eenmaal. Ik heb
in de afgelopen tien jaar veel
geleerd op dit gebied, door te
oefenen, te vragen aan collega’s en tijdschriften als Mensenkinderen te lezen. En wat
blijkt, een goed oudergesprek
heeft erg weinig met de richting van mijn handpalmen te
maken.

Kees Groos is redactielid van
Mensenkinderen
en bovenbouwgroepsleider
bij jenaplanschool
De Canadas te Boxmeer.
Fotografie: Rik Brussel,
TopPix Photo & Design
en Felix Meijer

O

u

ders

Brutale ouders
Als directeur van een basisschool word ik na de lessen
aangesproken door onze jongste groepsleider, vers van
de Pabo. ‘Kijk nou eens, ik heb een kind gisteren een
briefje meegegeven. Wat zijn ouders tegenwoordig brutaal, zeg!’ Zij toont het briefje waarop staat: ‘Kenneth
ruikt nogal. Kunt u als ouder daar wat aan doen? Dit
gebeurd te vaak.’
‘En kijk nu eens wat ik terugkrijg, aan de andere kant!’
Ik lees: ‘U hebt Kenneth niet om aan te ruiken, maar om
aan te leren. Bijvoorbeeld over d’s en t’s.’
Uit: NRC.nl/ik, Paul Vermaseren

‘hoe onderscheiden we ons als jenaplanschool?’
‘hoe ‘jenaplan’ werken we eigenlijk?’
Vraagt u zich dit regelmatig af?
Schakel de jenaplanspecialist in voor begeleiding
en scholing op maat. Afgestemd op uw vragen en
de verschillende talenten in uw team.
• visieontwikkeling
• teambuilding
• profilering

De redactie heeft voor dit schooljaar een verhalenwedstrijd
uitgeschreven om ook kinderen een plek te geven in
Mensenkinderen. In dit nummer een
bijdrage van Koosje. Zij heeft het boek
‘Dummie de mummie en de sfinx van
Shakaba’ gewonnen; de school een
abonnement op de informatieve website
van de Junior Winkler Prins. Helaas
heeft de redactie slechts haar naam.
Wanneer Koosje zich bij de redactie
meldt, sturen wij haar de prijzen toe.

• oriëntatiecursus
• coaching (beginnende) directeur en stamgroepleiders
• jenaplanopleiding op basis van de jenaplankernkwaliteiten.
Bij schooltrajecten wordt de opleiding volledig gekoppeld aan
de schoolontwikkeling.

Zie voor het totale aanbod: www.jenaplanspecialist.nl
‘Het beste uit kinderen en volwassenen halen’
Een nieuwe schoolplanperiode?
Jenaplanspecialist
06-23777883
jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl

Theemiddag
Bij ons op school hebben we elk
jaar een theemiddag. Dat houdt
in dat alle ouders die hebben
geholpen thee en zelf gemaakte
taart krijgen voor hun hulp.
Dit jaar is er weer theemiddag en
ik mag eindelijk meedoen! De theemiddag wordt namelijk georganiseerd
door groep 7. En nu pas is het zo
ver. Kinderen mogen ook optredens
geven voor de ouders of zelf een
workshop geven. Er moeten veel
taken verdeeld worden; taart snijden, thee schenken, kinderopvang (voor als de ouders hun jongere kindjes mee nemen),
obers de afwas moeten doen en er moeten twee mensen zijn die presenteren. Zoals
je ziet is er heel veel te doen op de theemiddag. Zo vieren wij op deze school dat we
het heel fijn vinden als ouders zo goed meehelpen. Ik heb er nu al zin in!

M E N S E N K I N D E R E N 1 3 1 maart 2012

17

o

u

ders

Een l ee f - en
werkgemeenschap	

Klaas Dijkhuis

Het zal 1973 zijn geweest. Weer een nieuwe stageschool, een dorps-

Elke vorm van opvoeding en leiding in een jenaplanschool ontleent

school in Hengelo. Maandagochtend, al vroeg vertrokken, trein, bus

onmiskenbaar haar uiteindelijke kracht aan het feit, dat in alle open-

en vlak voor school uitstappen; altijd weer spannend. Het was vroeg

heid, voor de ogen van de kinderen, de leerkrachten met de ouders

en nog heel rustig rondom de school. Ik wilde aanbellen, maar dat

samenwerken; dat de school en het gezin ineengrijpen en dat zo het

was niet nodig. De deur werd al open gedaan door Mart Hoogeveen,

beste verbond gesloten wordt in de bescherming waarvan een school

hoofd der school; een aardige, vriendelijke en statige man. Hij heette

gedijen kan: de schoolgemeenschap.

mij welkom op ‘zijn’ jenaplanschool en hoopte dat ik een leerzame en
fijne periode zou hebben op de Piersonschool.
Mijn pedagogische wortels werden bij hem op school langzaam jenaplan-gekleurd. Die kleur is onuitwasbaar gebleken. Ik sta nog steeds
geworteld in het jenaplanveld.

Indien deze zienswijze door de school ernstig genomen wordt, dan
grijpen de tandraderen van gezin en school op een geheel natuurlijke
wijze ineen en verliest het geheel iedere schijn van een ‘organisatie’.
Dan gaat alles als vanzelf.

Bladerend in Pedomorfose, een uitgave van de Stichting Jenaplan uitge-

Mart geeft na deze citaten toe dat hij het moeilijk vindt te begrijpen

geven in de jaren ‘70 en ‘80, en speurend naar de rol van ouders in de

wat Petersen nu precies wilde zeggen. Hij geeft daarbij de volgende

jenaplanschool kwam ik een artikel van mijn eerste ‘baas’ tegen. Mart

zin van Petersen als voorbeeld: Mijn observaties en ervaringen opge-

Hoogeveen schreef in het vijftigste (jubileum)nummer van mei 1981

daan in een periode van dertig jaar hebben mij ervan overtuigd dat

een artikel onder de weinig verrassende titel: ‘De ouders in de school’.

iedere mogelijkheid tot opvoeding onmiddellijk dan verdwijnt, wanneer leerkrachten of ouders het vermogen verliezen om zich in deze
volledige openheid te laten aanspreken, het al-te-menselijke daarbij
niet meer verdragen kunnen of zich op grond van een autoritaire
instelling voor de ander afsluiten. Ook al is dit citaat lastig te vatten,
het heeft ook een boodschap voor de huidige tijd.
Petersen en Hoogeveen roepen op tot een open dialoog tussen school
en ouders. Naast deze dialoog roepen ze ook op in de school met
elkaar bezig te zijn in dienst van de kinderen, waarbij niet in de eerste
plaats gedacht wordt aan de hand- en spandiensten, zoals activiteiten
als lees- of luizenouder. Ze denken aan ouders die deelnemen aan het
onderwijsproces. Iedereen op zijn eigen manier met zijn eigen kennis,
vaardigheden en gebruikmaking van de aanwezige talenten.
Naast dialoog en samenwerking schrijft Petersen ook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen
en de inbedding in de samenleving: Het behoort tot de taak van de
school om dit proces (van verbondenheid) op gang te brengen en
op deze wijze mee te werken aan de ‘ontscholing’ van de school,
die daardoor verandert in een plaats waar niet alleen geleerd, maar
vooral ook gelééfd wordt.
Mart sluit zijn artikel af met dat het leuk is als veel ouders helpen in
school en hun betrokkenheid hartverwarmend is. Het steunt bij het
werken in de school als ouders je school regelmatig te bezoeken. En
toch kun je je dan afvragen of de school van de kinderen ook hun
school is. Pas als dat het geval is, komen we een stap verder in de
richting van wat de school volgens hem zou moeten zijn: een leef- en
werkgemeenschap.

Ik raakte geboeid door het artikel, niet door de bijzondere uitspraken en citaten. Veel zinsneden waren namelijk voorspelbaar. Citaten uit het boekje van Petersen ‘Der kleine Jenaplan’ zijn voor mij
bekende teksten. Door Mart Hoogeveen werden ze, versterkt door
mijn ervaring met zijn school, echter in een ander daglicht gezet,
namelijk dat van een leefgemeenschap, waarin een ieder zich
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Het is nu 2012. De afgelopen maanden is er regelmatig gesproken
en geschreven – en niet door de minsten – over ouders en de rol van
ouders in de school. Het is soms een verademing om eens terug te
kijken en te lezen en je te laten inspireren
Klaas Dijkhuis is redactielid van Mensenkinderen

thuis voelt. De ouders hebben een rol van binnenuit. Met onder-

Fotografie: Rik Brussel, TopPix Photo & Design

staande citaten, die door Mart zelf zijn vertaald, wil ik dat illustreren.

Alle citaten komen uit Pedomorfose 50, mei 1981, pagina 230/231
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Verschillen tussen
j on g ens en meis j es
Barbara Sparreboom en Martijn Smoors
Moeten we jongens en meisjes gaan scheiden in het onderwijs? Jongens lopen een achterstand op in het
onderwijs, wat nu? Hebben we meer mannen nodig voor de klas? Dit zijn vragen die de afgelopen tijd
regelmatig in het nieuws waren. In dit artikel gaan we kort in op onderzoek en theorie over de verschillen
in het brein en geven daarna handvatten om hiermee praktisch aan het werk te gaan in de groep.

Verschillen in het brein

jongens. Jongens gebruiken hun rechterhersenhelft meer. Daardoor

De laatste tijd is er steeds meer informatie beschikbaar over de ver-

kunnen zij beter ruimtelijk denken.

schillen tussen jongens en meisjes. Dit is mogelijk, omdat in onderzoek
beter meet- en toetsbaar is, wat er precies in de hersenen gebeurt. Er

Er is een aantal chemische stoffen in de hersenen dat ervoor zorgt dat

zijn verschillen te noemen in drie categorieën:

jongens en meisjes verschillend reageren op situaties. Het testosteron-

-

in de structuur van de hersenen;

gehalte van jongens stijgt als zij ‘winnen’ en daalt als zij ‘verliezen’.

-

in de verwerking, het gebruik van de hersenen;

Het testosterongehalte bij meisjes is lager en minder onderhevig aan

-

in de werkzame chemische stoffen in de hersenen.

schommelingen. Jongens hebben baat bij gezonde concurrentie. Het
helpt hen beter motiveren. Meisjes
worden door gezonde concurrentie zelfverzekerder.
Het oestrogeengehalte bij meisjes
is hoger dan bij jongens. Het kan
bij hen zorgen voor stemmingswisselingen en meer agressie.
Op het moment van de puberteit
begint ook de verandering van
de hersenen. Dit kan van grote
invloed zijn op het gedrag en prestaties van meisjes.
Serotonine is een chemische stof
waardoor je je goed voelt. Het
helpt onder andere af te koelen bij
conflicten. Het gehalte van deze
stof is bij meisjes hoger. Meisjes
reageren hierdoor minder snel met
een vechtreactie. Het is belangrijk
om bij jongens in conflictreacties

In de structuur van de hersenen werken de twee hersenhelften bij

de vechtreactie zo min mogelijk te laten escaleren. Kalmte, rust en

meisjes beter samen, waardoor ze gevoelens en emoties beter kun-

begripvol zijn, helpt daarbij beter dan de machtsstrijd aangaan.

nen omzetten in taal. Bij de jongens zijn de kleine hersenen (het
‘doe-centrum’) beter ontwikkeld. Beweging is voor jongens een bio-

Op basis van de verschillen in het brein hebben wij een aantal aanbe-

logische behoefte. In de hersenstam is het percentage hersenvloeistof

velingen die u kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

bij jongens hoger. Daar wordt de primitieve reactie; vluchten of vechten geregeld. Jongens reageren sneller fysiek op een situatie.

Houd ze in beweging
Een kinderlichaam is niet gemaakt om stil te zitten. Tijdens het bewe-

Ook in de verwerking, in het gebruik van de hersenen zijn verschil-

gen worden neurale snelwegen aangelegd in de hersenen en door de

len te zien. Bij jongens is de taalverwerking bijvoorbeeld centraal in

toename van zuurstof worden hersenen alerter. Door meer beweging

de linkerhersenhelft. Bij meisjes is dat beter over beide hersenhelften

te integreren tijdens het leren zijn de leereffecten hoger en onthou-

verdeeld. Hierdoor kunnen meisjes verbale informatie beter tot zich

den kinderen meer. Door beweging nemen gedrags- en concentratie-

nemen. Meisjes gebruiken ongeveer twee keer zoveel woorden als

problemen af.
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Tip Zorg dat u leermomenten verplaatst naar andere ruimtes,

Zorg dat het ertoe doet

zoals de speelplaats om voldoende ruimte te creëren. Zorg

Jongens hebben de relevantie van de leerstof voor het echte leven

ervoor dat activiteiten eenvoudig zijn en weinig materialen en

meer nodig dan meisjes. Meisjes willen graag een goede relatie

voorbereiding behoeven.

behouden met de groepsleider. Jongens willen graag weten waarom
ze iets moeten doen. En dan volstaat het antwoord ‘Dat is goed voor

Maak het visueel

later’ helaas niet. Jongens willen op korte termijn een doel nastreven.

Visueel-ruimtelijke middelen kunnen zorgen voor een betere aansluiting op de leerbehoefte. Jongens hebben vooral baat bij de grafische

Zorg ervoor dat kinderen wat ze doen als zinvol ervaren.

hulpmiddelen om taal beter te gebruiken. Meisjes profiteren meer van

Tip Werk projectmatig en met onderzoeksvragen om de leer-

visuele modellen. Deze versterken het ruimtelijk inzicht.

stof functioneler te maken.

Tip Maak gebruik van mindmappen in je onderwijs*.

Leren en kunst
Er is een positieve correlatie tussen kunst en schoolprestaties, motiva-

Laat ze samen leren

tie, zelfrespect en sociale vaardigheden. U kunt bijvoorbeeld muziek

Sociale interactie stimuleert neurologische activiteit in de hersenen.

gebruiken tijdens de verschillende fasen van de les. Beeldende kunst

Deze is bevorderlijk voor het leerproces. Daarnaast kun je door samen

bevordert het denkproces, het planningsproces en de verbale vaardig-

te werken essentiële persoonlijke vaardigheden leren en verbete-

heden van kinderen.

ren. Ook kunnen jongens door samen te werken met meisjes (en
andersom) juist van elkaar leren. Kinderen die zich emotioneel en

Tip Zet voor de les begint muziek op met een vrolijke sfeer.

sociaal veilig voelen leren en onthouden meer. Houd de groepsdyna-

Tijdens het werk kunt u Bach of Vivaldi aanbieden. Als afslui-

miek in de gaten. Jongens die laag in de sociale rangorde staan, laten

ting een vrolijk muziekje dat een positief gevoel geeft.

namelijk slechtere resultaten zien.

Tip Zorg dat u niet te snel oplossingen geeft voor uitdagin-

Aansluiting vinden bij het kind
Een positieve relatie tussen de groepsleider en het kind zorgt voor een

gen. Het is belangrijk dat kinderen samenwerken en samen

betere leeromgeving en dus minder leerproblemen. Deze positieve

worstelen om uitdagingen aan te gaan. Op het moment dat

relatie is noodzakelijker bij kinderen met leerproblemen. Jongens leg-

ze er echt niet uitkomen, kunt u hints geven of de activiteit

gen graag contact door middel van een wedstrijdje.

aanpassen.

Tip Doe regelmatig met spelletjes mee om contact met de
jongens te leggen.

Communicatie met ouders
Ouderlijke betrokkenheid is een heel belangrijke voorspeller van het
succes van een kind op school. Een goede communicatie met ouders
is dan ook nodig. Als ouders en school tegenstanders worden, is het
kind hier de dupe van.

Tip Speel in op de achterliggende vragen van ouders tijdens
een gesprek over hun kind. Voor moeders geldt doorgaans:
vindt de groepsleider mijn kind aardig? Voor vaders geldt
vaker: hoe doet mijn kind het op school?
Barbara Sparreboom en Martijn Smoors zijn werkzaam als
onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen

Versterk de autonomie en het initiatief van de kind
De hersenen selecteren de meest relevante informatie. Dit heeft

*Voor meer informatie over mindmappen, zie e-college van Yorick

consequenties voor de aandacht en concentratie van kinderen in de

Saeijs http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/e-colleges/?ecollege=48

groep. Rekenen moet bijvoorbeeld concurreren met andere afleidin-

Meer informatie over de verschillen tussen

gen. Zorg ervoor dat kinderen zelf initiatief kunnen tonen, zelf keuzes

jongens en meisjes en hoe hierop in te

kunnen maken om de betrokkenheid en daarmee de aandacht en

spelen in de praktijk, is te vinden in

concentratie van kinderen te behouden.

het boek Boys&Girls, strategieën voor

Tip Ondersteun meisjes bij
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Cartoons: Frank de Man en Janneke Kaagman

onderwijs aan jongens & meisjes in het

het nemen van initiatief. Zij willen

basisonderwijs, Michael Gurian, Kathy

graag overtuigd zijn van hun antwoord, voordat ze initiatief

Stevens en Kelley King, Uitgeverij

nemen om het antwoord te geven. Zorg ervoor dat ze het ant-

Onderwijs Maak Je Samen.

woord eerst kunnen voorbereiden met iemand anders.

www.onderwijsmaakjesamen.nl
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Feest in Amsterdam?

Ad Boes

In het voorwoord van de ‘Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam’ (december 2011)
staat dat de eerste kwaliteitswijzer door schoolbesturen van de bijzondere scholen
en de gemeente Amsterdam met trots wordt gepresenteerd. Er zou, zo wordt gesteld,
behoefte zijn aan een eerlijke vergelijking van de kwaliteit van het onderwijs per school.
Het instrument kwaliteitswijzer maakt het mogelijk om resultaten van scholen met een
vergelijkbare leerlingenpopulatie vast te stellen. Het streven is erop gericht dat in 2014
geen enkele Amsterdamse school meer als zwak wordt beoordeeld. Ook moeten scholen
die voldoende presteren worden geprikkeld om het maximale uit elk kind te halen.
‘Goed is namelijk niet goed genoeg als er meer uit te halen is’.

Meer van hetzelfde

De eerste vraag is meteen de belangrijkste. Hebben we hier met een

Voor mij ligt een brochure van zestig pagina’s met daarin van alle

gewenste ontwikkeling te doen? Mijn gesprekspartners zijn het er snel

Amsterdamse basisscholen gegevens over vorderingen. Zou men in

over eens, dat is niet zo. We hebben niet te maken met een authentiek

Amsterdam eigen opvattingen hebben die bijvoorbeeld afwijken van

Amsterdams geluid, maar met een lokale uitwerking van wat elders

die van de onderwijsinspectie? Dat blijkt niet het geval. Wie verder

al veel eerder is bedacht. ‘Elders’, niet in Den Haag of Utrecht waar

kijkt dan het voorwoord ziet al gauw dat Amsterdam de landelijke

het kabinet en de inspectie beleid bedenken en dat uitvoeren, maar in

onderwijspolitiek volgt, zo niet, daarop vooruit loopt. De kwaliteits-

Engeland en de Verenigde Staten. Daar zijn methodieken ontwikkeld

wijzer is dan ook letterlijk meer van hetzelfde.

én ingevoerd die het mogelijk zouden maken om uitspraken te doen
over de vorderingen van kinderen én tegelijkertijd ook over de school

De brochure bevat alleen cijfermatige gegevens. Ze hebben betrek-

als geheel. De vakgebieden die daarvoor in aanmerking komen zijn

king op de beoordeling door de inspectie over de laatste drie jaren, op

- driemaal raden - rekenen en taal. Na tien jaar worden we door cri-

kenmerken van kinderen, op rendement in het voortgezet onderwijs

tici, die aanvankelijk van harte meededen, gewaarschuwd. De smalle

in het licht van het advies in het basisonderwijs, op de eindopbreng

focus van het onderzoek naar kwaliteit heeft geleid tot verschraling

sten van wie naar praktijkonderwijs/LWOO, vmbo en havo-vwo gaan,

van het onderwijsaanbod. Een uitbreiding van de tijd aan die vakken

op de cito-eindtoets (ruwe en gecorrigeerd) en op de tussentijdsop-

besteed leidt niet automatisch tot betere scores. Als daarvan al sprake

brengsten op zes gebieden.

is, bestaat er twijfel over de betrouwbaarheid van de uitkomsten van

In gesprek

het onderzoek, zo melden Amerikaanse critici.

Ik vraag Pieter van Schie, directeur van jenaplanschool De Zeven-

Ook in Amsterdam worden belangrijke delen van het voorgeschreven

sprong in Amsterdam, voor een gesprek over de kwaliteitswijzer. Hij

curriculum, uitlopend op een batterij toetsen, genegeerd. Alleen wat

neemt contact op met Bas Moll, de directeur van de Anne Frank Mon-

hard gemeten kan worden telt. Zo ontbreekt maar liefst meer dan de

tessorischool, die graag meedoet. En zo buigen we ons samen over

helft van wat op het gebied van taalonderwijs is voorgeschreven. Niet

de tekst van de brochure.

omdat het ontbrekende onbelangrijk zou zijn, maar omdat daarvoor
geen toetsen beschikbaar zijn. Dat betekent onder meer dat wereldoriëntatie in het jenaplanonderwijs en kosmische opvoeding in het
montessorionderwijs geen aandacht krijgen. Ze kennen geen onderwijsinhoudelijke ordening, noch een strikte koppeling van leerstof en
leerjaar.
De inspectie hanteert vier categorieën scholen. Op drie daarvan wordt
een correctie toegepast. In Amsterdam zijn het er vijf. Beide zijn te
grofmazig. Het maakt veel uit of een school net of ruim in een van de
groepen terecht komt. Het kan aantrekkelijk zijn om met een kleine
en al of niet manipulatieve bijstelling van de gegevens in een andere
groep terecht te komen, waardoor het oordeel ‘zwak’ kan worden
omzeild.
Waarom toch deze aanvechtbare werkwijze? Omdat is gekozen voor
een werkwijze waarbij scholen onderling worden vergeleken.

Droombeeld
De CITO-eindtoets neemt ook in het Amsterdamse onderzoek naar
kwaliteit een belangrijke plaats in. Met een begin- en eindscore zou
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gaan. Het is nodig dat ouders en groepsleiders vóór de binnenkomst
van een kind over en weer hun verwachtingen en hun wederzijds aandeel in de opvoeding en het onderwijs, in deze volgorde, met elkaar
bespreken en op elkaar afstemmen.
De kwaliteitswijzer is ook voor ouders gemaakt. Zij zouden met de
gegevens een verantwoorde schoolkeuze kunnen maken. We zullen
er kort over zijn. De armoedige opsomming van tientallen getallen
draagt niet bij tot wat wenselijk en noodzakelijk is. Voor veel ouders
zullen de gegevens onbegrijpelijk.

Houdbaarheidsdatum
Het is de vraag of het instrumentarium kwaliteitswijzer verbetering
behoeft. Ons antwoord luidt: Neen, zolang de uitgangspunten niet
deugen heeft dat geen enkele zin. Scholen hebben er recht op om
te worden beoordeeld over de volle breedte van het voorgeschreven
curriculum en wat de school er, na verkregen toestemming, daaraan
het rendement van een school berekend kunnen worden. Het is het

zelf nog toevoegt. In de tweede plaats moet worden afgezien van het

droombeeld van menige politicus die wil nagaan of gespendeerde

vergelijken van scholen waarbij geen of in ieder geval in onvoldoende

gelden terecht ter beschikking zijn gesteld. Zoals bekend is, maakt

mate rekening wordt gehouden met gegeven én gekozen verschillen.

het CITO bezwaar tegen vergelijkingen en beoordelingen die op deze
wijze zijn verkregen. Het instituut heeft boter op het hoofd, want het

Tenslotte een weinig riskante voorspelling. Hoe lang gaat deze kwali-

brengt oefenmateriaal uit op een zich uitbreidende markt.

teitsmeter mee? Niet zo lang. Òf het instrument wordt verder ontwikkeld, òf het inzicht breekt door dat een totaal andere benadering van

Meer dan twijfelachtig is het opnemen van tussentijdse opbrengsten

het bevorderen van onderwijskwaliteit noodzakelijk is. In Amerika en

in het onderzoek naar kwaliteit, omdat daarmee wordt uitgegaan van

Engeland komt men terug op eerder gemaakte keuzen, die behelzen

de onjuiste suggestie dat curricula identiek zijn en dat hun opbouw

ook de notie dat scholen de vrijheid herkrijgen om de stap te maken

over de jaren heen overal gelijk is. Ongelijkheid in curricula binnen

van ‘het onderwijs’ waarin ze zich niet herkennen naar ‘onze school’.

hetzelfde wettelijk kader hebben ten minste twee belangrijke oorza-

Het staat vast dat die belangrijke bijstelling zal bijdragen aan het her-

ken. Scholen hebben - tot nu toe en hoe lang nog? - de vrijheid om

stel van de motivatie van leraren. Die verdient het om de hoogste

aan wat is voorgeschreven meer of minder belang te hechten én om

prioriteit te krijgen.

het moment van aanbieding van leerstof zelf
te bepalen. In het lokale onderwijsconcept
worden die keuzen zichtbaar. In de tweede
plaats moet het individuele curriculum - geen
twee kinderen zijn gelijk – worden aangepast
aan de herkomst van ieder kind en diens actuele milieukenmerken. Scholen moeten, bijvoorbeeld, vrij zijn in hun keuze wanneer het
eigenlijke proces van leren lezen begint. Die
vrijheid kan betrekking hebben op de inhoud
van dat onderwijs én op een groep of leerjaar.
Met de beoogde komst van een flink deel van
kinderen die tot voor kort naar het speciaal
onderwijs gingen, passend onderwijs, is het
nog veel meer nodig om leerjaar en leerstof te
ontkoppelen en om het curriculum te herzien.
Op dit belangrijke punt gaan de jenaplan- en
montessoriconcepten gelijk op. Het heeft er
alle schijn van dat het overjarige leerstofjaarklassensysteem in het basisonderwijs binnensluipt.

Ouders
Het is ernstig dat de bewust gezaaide onrust over de kwaliteit van

En wat te doen met de kwaliteitswijzer? Geef die een prominente
plaats: in de vitrine met ‘recente aanwinsten’ van het onderwijs
museum.

ons onderwijs ook de ouders heeft bereikt. Vragen over vorderingen

22

van een zoon of dochter zijn vaak door twijfel ingegeven. Het is goed

Ad Boes is lid van het comité ‘Red het basisonderwijs’.

en nodig dat school en ouders een intensief contact met elkaar aan

Fotografie: Felix Meijer
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VANUIT DE OPLEIDING
Jurre Koning

	Wetenschappelijk
denken met Darwin
Sinds ik op de Pabo in aanraking kwam met jenaplanonderwijs heeft het me geboeid, in het bijzonder de centrale rol
die wereldoriëntatie inneemt. Dit past goed bij mijn eigen visie en mijn wetenschappelijke achtergrond. Voor mijn
LIO-stage ben ik dan ook bewust op zoek gegaan naar een Jenaplanschool, want ik wilde graag eens zien hoe de
filosofie in de praktijk vormgegeven werd. In een bovenbouwgroep van de Walter Gillijnsschool in Zutphen heb ik een
aantal projecten meegemaakt. Daar heb ik ook een project over de evolutietheorie van Charles Darwin uitgevoerd.

Wetenschappelijke werkwijze

andere door het Platform Beta Techniek in 2007 3. Deze twee, veel

De theorie van Darwin plaatst alle (verdere) kennis van de levende

overeenkomsten vertonende, manieren van leren passen goed bij de

natuur in een kader en is eenvoudig te begrijpen. Bovendien denk ik

wetenschappelijke methode. Je sluit aan bij een aantal ontwikkelings-

dat de theorie ook vele verhelderende en nuttige inzichten verschaft

gebieden van kinderen, zoals het willen redeneren over oplossingen,

over ons dagelijks leven. Denk aan tegen antibiotica resistente bacte-

zorgvuldig willen werken, nieuwsgierig zijn naar juistheid van bewe-

riën, maar ook aan ons eetpatroon, waarom vinden we zoet en vet

ringen, informatie willen delen, het funderen van oordelen en open-

eten zo lekker?

staan voor de mening van anderen.

Ik heb dit onderwerp gekoppeld aan de vraag of ik het begrip van

De Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs heeft in 2007 een

wetenschap en vooral de wetenschappelijke manier van denken kan

leerlijn voor biologieonderwijs van vier tot achttien jaar beschreven4.

vergroten in deze bovenbouwgroep. Ik zie dit als een belangrijke taak

Ze heeft een vijftal systeemconcepten omschreven die gelden voor

van het onderwijs, omdat kritische denkvaardigheden en een basale

alle biologische systemen en hebben deze op verschillende niveaus

wetenschappelijke geletterdheid in mijn ogen noodzakelijk zijn om,

uitgewerkt, bijvoorbeeld cel, organisme en ecosysteem. Eén van die

in deze snel veranderende maatschappij waarbij er een enorme (en

systeemconcepten is evolutie.

steeds harder groeiende) hoeveelheid informatie op ons afkomt, goed

Na deze studie was ik benieuwd wat er in de kerndoelen beschreven

te kunnen blijven functioneren. Ik vind het belangrijk om vaardighe-

staat over evolutie. Een aantal kerndoelen omschrijven onderwerpen

den te leren waarmee je kunt bepalen hoe bepaalde informatie tot

die goed aan evolutie gekoppeld zouden kunnen worden, maar de

stand is gekomen en hoe deze te verifiëren is. Dit is de basis van de

evolutietheorie wordt nergens in de kerndoelen expliciet genoemd.

wetenschappelijke werkwijze.

Literatuuronderzoek

Natuur
40 De leerlingen leren in de

Een uitgebreid document over dit onderwerp is van de Amerikaanse

eigen omgeving veel voor-

National Academy of Sciences: ‘Teaching About Evolution and the

komende planten en dieren

Nature of Science’ 1. Hierin kwamen de twee hierboven beschreven

onderscheiden en benoemen

onderwerpen waaraan ik graag aandacht wilde besteden, uitgebreid

en leren hoe ze functioneren

aan bod.

in hun leefomgeving.

De Koninklijke Academie van Wetenschappen heeft in 2005 een

41 De leerlingen leren over de

document geschreven genaamd ‘Visie op wetenschap en techniek in

bouw van planten, dieren en

het basisonderwijs’ 2. Wetenschap en techniekonderwijs sluiten aan

mensen en over de vorm en

bij een natuurlijke neiging van kinderen, zoals vragen stellen, verban-

functie van hun onderdelen.

den leggen, creatief zijn en bouwen van constructies. Het gaat niet

Deze kerndoelen zou je goed

om het aanleren van encyclopedische kennis, maar om een (weten-

kunnen aangrijpen om het te hebben over aanpassing aan de omge-

schappelijke) ‘geesteshouding’.

ving van organismen, hoe de vorm en functie ontstaan is en de bio-

Over onderzoekend en ontwerpend leren is veel geschreven, onder

diversiteit.
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Ruimte

aantal boeken mee te nemen en door ook diverse lesactiviteiten

49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van

aan het onderwerp te koppelen, zoals begrijpend lezen (in de serie

bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energie-

Elke Dag Wijzer op kennisnet is een lesbrief over evolutie te vin-

bronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen,

den) en de voorleestijd te gebruiken voor een erg aansprekend

tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

boek van Bas Haring ‘Kaas en de evolutietheorie’. Ook heb ik een

Vooral het laatste deel van dit kerndoel is een mooi aanknopings-

webkwestie gemaakt, deze is hier te vinden: http://maken.wikiwijs.

punt om het over de geografische spreiding van soorten te hebben

nl/?id=15&arrangement=32201 (je dient hiervoor ingelogd te zijn op

(Waarom bevinden bijna alle buideldieren zich in Australië?)

wikiwijs).

Ik zou er een voorstander van zijn om een extra kerndoel op te nemen
binnen het vakgebied ‘Natuur’ waarin evolutie expliciet genoemd

Ik heb een aantal kringgesprekken gehouden met een filosofische

wordt. Iets in de trant van:

inslag. Dit kan uitstekend op basis van de korte flimpjes die beschik-

Kinderen leren over de evolutie, natuurlijke selectie en het gemeen-

baar zijn op WiseBits van de RVU en ook Bas Haring (www.wisebits.

schappelijk voorouderschap van alle levende natuur.

nl). Op deze site wordt in een filmpje van ongeveer een minuut een

Ook stel ik voor om het eerste tijdvak van ‘jagers en boeren’ uit te brei-

vraag centraal gesteld die als beginpunt van een gesprek kan dienen.

den tot ‘aapmensen, jagers en boeren’. Immers verreweg het grootste

Voorbeelden gekoppeld aan evolutie zijn: ‘Wat als er geen plan voor

deel van de geschiedenis van de mens en vooral het ‘mens worden’

ons is?’, ‘Voor wie is het erg als de panda uitsterft?’, ‘Hoe bepaalt de

speelt zich af vóór de door de meeste scholen behandelde stof.

omgeving evolutie?’ en ‘Hoe hard moet een zebra kunnen lopen?’.
Vooral de laatste twee lenen zich uitstekend voor gesprekken over

Ondanks het feit dat er op mijn stageschool, zoals waarschijnlijk op

de mechanismen van evolutie. Een zebra hoeft namelijk niet harder

veel jenaplanscholen, geen natuurmethode gebruikt werd, heb ik

te lopen dan de leeuw, als hij maar harder loopt dan de langzaamste

de meest gangbare natuurmethodes bestudeerd (Vogelvlucht, Naut,

zebra (survival of the fittest).

Natuurlijk, Wijzer door de Natuur, Leefwereld, Natuniek en Topon-

In een activiteit genaamd ‘Aanpassing aan de omgeving’ wordt een

dernemers). Ik kwam hierin geen enkele verwijzing naar Darwin of

schrijf- en tekenopdracht gecombineerd. De kinderen geven in ver-

de evolutietheorie tegen. Uit navraag bij de betreffende uitgeverijen

haalvorm antwoord op een aantal vragen over hoe een dier (dat ze

bleek dat dit vaak een bewuste keuze is, omdat er scholen zijn (vaak

zelf mogen kiezen) met zijn omgeving samengaat en -werkt. Voor-

met een levenbeschouwelijke inslag) die dit niet waarderen en omdat

beelden: eten/gegeten worden, schutkleur, andere dieren, etc. Ze

het niet in de kerndoelen staat. De uitgevers willen hun producten

tekenen de omgeving waarin het door hun gekozen dier leeft en zet-

begrijpelijkerwijs zo breed mogelijk kunnen aanbieden.

ten er een korte beschrijving bij.

Praktijk

In een vervolgles worden de tekeningen met beschrijving van de

Bij de vertaling van deze ideeën naar een werkbaar project heb ik

omgeving uitgewisseld, zodat er niet bij elkaar passende combinaties

me laten inspireren door de jenaplanaanpak ‘de fiets van Jansen’. Bij

van dier en omgeving ontstaan. De kinderen denken na over hoe het

deze aanpak wordt uitgegaan van een inspirerende openingsactiviteit

het betreffende dier in die omgeving zou vergaan, wat aanpassin-

waarbij voorkennis wordt geïnventariseerd en geactiveerd en waarin

gen zouden moeten zijn voor het dier om te kunnen overleven in de

groepjes kinderen een vraag centraal stellen die ze gedurende de pro-

nieuwe omgeving en schrijven dit op (of presenteren dit kort).

jectweken uitwerken tot een presentatie.

Hierin komt een grote creativiteit en fantasie van de kinderen naar

Bij de start laat ik een videoclip zien (van Fatboy Slim, ‘Right here,

voren. Opmerkingen als

right now’ eenvoudig op YouTube te vinden). In deze clip zie je een

omgeving aangepast, want ik ben toch al wit’ zijn prachtige momen-

eencellige “evolueren” via vis, amfibie, reptiel, aap tot mens. Deze

ten om het onderwerp van adaptatie aan de omgeving aan de orde te

clip is aanleiding tot een groepsgesprek en activering van de voorken-

stellen. Hoe komt het dat de poolvos wit is? Is hij ‘toch al’ wit of heeft

nis. Tijdens dit gesprek maken we een woordweb rond evolutie en de

hij zich juist aangepast aan zijn omgeving?

‘Poolvos: ik heb me niet echt aan mijn

kinderen bedenken vervolgens een vraag die ze willen onderzoeken.
Om de motivatie hoog te houden heb ik hier geprobeerd de kinderen

In een tweetal lessen genaamd reconstructie wordt stilgestaan bij

zo vrij mogelijk te houden en daartoe ook onderwerpen die niet direct

het construeren van informatie: hoe weten wetenschappers wat

met evolutie te maken hebben, maar er wel aan raken, zoals mens-

ze weten? In de eerste activiteit krijgen de kinderen tweemaal een

apen en dinosaurussen, toe te staan.

envelop met daarin een zin waarvan de woorden los van elkaar zijn

Ik heb zorg gedragen voor een rijke leeromgeving door een groot

geknipt. Ze moeten zelf de zin terug zien te puzzelen. De eerste is

NJPV conferentie 2012
Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2012
Het programma concentreert zich op het wezen van de stamgroep.
Scholen krijgen bericht, wanneer de digitale inschrijving van start gaat.
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makkelijk en bekend (Roodkapje ging naar grootmoeder om koekjes

Het vrijlaten van het onderzoek van de kinderen, ook in presentatie-

te brengen.), de tweede lastiger (Het blije konijn keek toe, terwijl

vorm, leverde naast muurkranten en powerpoints onder andere ook

de gekke hond achter de bruine muis aanzat.), de kinderen moeten

een Darwin-rap op.

goed letten op de lidwoorden, hoofdletters en de leestekens. Ook
kan je een verwachting uitspreken over welke dieren waar in de zin

Conclusie

toepasselijk zijn. Het uitwisselen over hoe kinderen tot hun conclusie

Door aan te sluiten bij de in de literatuur gevonden aanpakken, de

zijn gekomen is vaak verhelderend over hun denkwijze.

inhoud van de activiteiten en de reacties van de kinderen denk ik

In de vervolgactiviteit krijgen de kinderen weer enveloppen, maar

erin geslaagd te zijn het begrip van de wetenschappelijke methode te
vergroten bij de kinderen. Veel rendement is te halen uit het inspelen
op vragen en voorvallen die in de
groep plaatsvinden. Dit vraagt van
de groepsleider dat hij deze mogelijkheden ziet en voldoende kennis
van het onderwerp heeft om erop
in te spelen.
Het vergroten van het begrip van
de wetenschappelijke methode is
zeker niet in een project van drie
weken te realiseren. Het is een constant bewustwordingsproces van
maanden, zo niet jaren en ik kijk er
naar uit om hier de komende jaren
vorm aan te gaan geven.

ditmaal zitten er twintig fragmenten van een skelet van een sabeltandtijger in. Je kleedt de activiteit aan door te vertellen dat we in

Jurre Koning is in 1999 afgestudeerd aan de Wageningen

de woestijn of het moeras op zoek zijn naar fossielen. De eerste

Universiteit (Bioprocestechnologie), is daarna tien jaar werk-

dag vindt elk groepje vijf fossielen. De kinderen bedenken wat het

zaam geweest in de ICT en is in december 2010 afgestudeerd

voor dier geweest kan zijn, terwijl ze nog niet bij elkaar kijken. Het

aan de Pabo Arnhem en staat sinds die tijd voor de klas.

groepje, dat de schedel meteen te pakken heeft, heeft geluk. Vervol-

Cartoons: Janneke Kaagman

gens een nieuwe dag en vijf nieuwe fragmenten en nogmaals een

Afbeelding komt uit het rapport van Commissie Vernieuwing

hypothese. Dan lopen de kinderen een rondje langs alle tafels en zien

Biologie Onderwijs (CVBO)

ze dus alle fragmenten. Ze stellen indien nodig hun hypothese bij.
Vervolgens deel ik een skelettenkaart uit met moderne dieren. Ze
komen tot de conclusie dat het fossiel erg lijkt op de hedendaagse

Bronnen

kat. Hieraan koppel je een gesprek over afstamming, bijvoorbeeld

1. National Academy of Sciences (1998),  Teaching About Evolution

ook onze overeenkomsten met mensapen.

and the Nature of Science; http://www.nap.edu/catalog.php?record_
id=5787

Deze laatste activiteit doet recht aan beide doelen van het project,

2. Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen (2005), Visie

namelijk de wetenschappelijke denkwijze en evolutie. Het doorlopen

op wetenschap en techniek in het basisonderwijs; http://www.knaw.

van een aantal onderzoekscycli en bijstellen van een hypothese op

nl/nieuws/pers_pdf/visie_wetenschap_basisonderwijs.pdf)

basis van nieuw bewijs komt hierin goed aan bod. Daarnaast worden

3 Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs (2007), Leerlijn biologie

er fossielen van een uitgestorven dier gebruikt, waarvan er momen-

van 4 tot 18 jaar; http://nibi.nl/nibidvd/CVBO-teksten/CVBO%20

teel nog verwante soortgenoten leven. Hierbij was de uitwisseling
van ideeën ook belangrijk. Deze activiteit is uiteraard ook uit te wer-

Biologie%20leerlijn%204-18.pdf
4. Stichting Platform Bèta Techniek (2007), Onderzoekend en

ken met echte materialen in plaats van papier, zoals plastic skeletten,

ontwerpend leren bij natuur en techniek; http://www.slo.nl/primair/

misschien van dinosaurussen.

leergebieden/wereldorientatie/natuur/vtb/

Dag voor jenaplanscholen met 
een sociaal-zwakke populatie
Donderdag 4 oktober 2012 (jenaplanschool Wilgentoren, Hilversum)
Mailing wordt voor de zomervakantie 2012 verspreid.
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Huisbezoek
Gelovig of niet gelovig, je moet wel erg afgestompt zijn om een uitnodiging van Jezus zelf naast je neer te leggen. Jezus was in dit geval: Jezus
Rodriguez uit Barcelona. Bovendien had ik hem zelf gevraagd of het hem schikte dat ik bij deze Spaans-Nederlandse familie, net een half jaar
in Nederland, op huisbezoek zou komen. Jezus schreef in onberispelijk Nederlands:

Geachte meneer de meester,
Het schikt ons niet op de datum
die u ons heeft voorgesteld,
dan zit ik in de nachtdienst.
In plaats daarvan nodigen we u alstublieft uit
op dinsdag 7 maart om 17.00u.
Met vriendelijke groet,
Jezus Rodriguez
Hun dochter stond glunderend aan mijn bureau met het briefje. Ze vertelde hoe zij het briefje eerst had geschreven, waarna haar vader het van
haar had overgeschreven. En ze vertelde ook dat haar vader paella zou
maken. Of ik ook vis lustte?
Ik had van collega’s wel eens gehoord dat zij hun huisbezoeken rond
etenstijd planden. Dan hoefden zij zelf niet te koken. Een aantal bovenbouwcollega’s informeerde bij hun middenbouwcollega’s dan ook waar
het eten lekker en smakelijk was. Een enkele topkok werd zelfs in de
gemeenschappelijke vergaderingen besproken. Maar mij was dat gunstige
lot nog niet toegevallen. Niemand kon ooit als ik een datum voorstelde. Dit
zou de eerste keer worden.
Die dinsdag legde ik de geschiedenisles klaar waar ik al zo lang mee draalde en toog naar een van de flats die rondom de school stonden.
Nadat ik mijn jas had afgegeven aan de vrouw des huizes en ik een bewonderende opmerking over de echte Spaanse inrichting had gemaakt,
werd mij een poef aan het raam gewezen, met uitzicht op onze school. Ik zag mijn eigen lokaal overduidelijk. Ik herkende alle details op mijn
bureau en zag zelfs de les over de tachtigjarige oorlog duidelijk klaar liggen. Wat geschokt keek ik naar mijn gastvrouw, omdat ik mij daar
altijd onbespied had gewaand. Geamuseerd vertelde zij in het Engels dat haar dochter daardoor laatst een primeur had: Zij had gezien dat er
een andere groepsleider het licht had aan gedaan. Ik moest dus wel ziek zijn en zo kon zij op het schoolplein meteen vertellen wie me verving.
De zoete Spaanse wijn kwam op tafel. Het was tenslotte al vijf uur geweest. De heer des huizes sneed flinterdunne plakjes van een enorme
ham. Zout en harder dan ik had verwacht. Dat aten we als een soort chips; erg lekker. De eettafel werd niet gedekt. De familie kwam op poefs
naast mij zitten en in het midden werd de enorme schotel paella neergezet. Nadat ik de kwaliteiten van hun dochter roemde, waar geen woord
van was gelogen, hadden we het over de liefde. Ik was net verliefd en Spanjaarden hebben er ook verstand van. En zo werden wij vrienden,
wat gevierd werd met steeds meer wijn, waardoor ik voor de rest van het verhaal niet helemaal kan instaan.
Ik denk dat ik op een gegeven moment toch iets van een eindtijd ben gaan lallen, terwijl ik blij was dat ik niet nog meer huisbezoeken gepland
had op deze avond. Maar ik moest de volgende ochtend om half negen toch wel weer een samenhangend verhaal kunnen vertellen. Ik denk
dus dat ik ‘Al elf uur?!’ heb gelald. Mijn nieuwe Spaanse vrienden waren zwaar teleurgesteld, omdat er nog allerlei foto’s waren die ik moest
zien. Er was ook nog een gerecht dat nog niet helemaal klaar was. Een nieuw glas met weer andere wijn werd ingeschonken. Die nieuwe dosis
alcohol riep wat autistische trekjes in me naar boven: ‘Het is al elf uur!’ Voor straf kreeg ik geen nagerecht, maar wel tweehonderd foto’s in
hoog tempo te verwerken.
Toen ik de volgende ochtend met hoofdpijn het licht aanknipte in de klas, keek ik omhoog. Voor een van de flatramen zag ik het silhouet van
de dochter. Ze zwaaide en ik zwaaide terug. Verdrietig dacht ik aan de vriendschap die slechts een avond had mogen duren. Jezus was mijn
vriend niet meer. Maar nu hield niets mij tegen om vandaag Den Briel door de Geuzen in te laten nemen.
Arjen Tabak is twintig jaar stamgroepleider van een bovenbouwgroep geweest. Cartoon: Janneke Kaagman.

