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Er komt een snellere kabelverbinding tus-
sen Amerika en Europa. Een investering 
van 230 miljoen euro, die 5,2 millise-
conden tijdswinst aan een select groepje 
ondernemingen levert. Een kabel voor 

data tussen de financiële harten van New York en Londen, waar-
door transacties sneller kunnen plaatsvinden en er per transactie 
door dat selecte groepje miljoenen meer verdiend kan worden.
De Amarantis Onderwijsgroep is door het ingrijpen van een 
aantal gemeentes van een faillissement gered. Amarantis is een 
afgeleide van het woord Amarant, een synoniem voor eeuwige 
groei en bloei. Hoe toepasselijk voor scholen die geleid werden 
door een directie, weer een select groepje, dat dacht dat de 
bomen tot in de hemel groeiden. Voor hun bewezen diensten 
hebben ze een premie van enkele miljoenen gekregen, waarvoor 
anderen de rekening gepresenteerd krijgen. Hetzelfde geldt voor 
het selecte groepje bestuurders van Post.nl, dat overal op moet 
bezuinigen, behalve op de eigen bonussen. Dankzij de fraude 
van de  financiële topman en de riante vertrekpremie van de 
directeur van Woningcorporatie Vestia zullen 
ook de huurders de komende jaren gecon-
fronteerd worden met hogere huren.  
Hoge bomen vangen veel wind, maar dat 
levert ze ten koste van anderen die de 
rekening gepresenteerd krijgen geen wind-
eieren op, terwijl ze op dit moment van de 
politiek geen tegenwind hoeven te verwach-
ten. De wereld op zijn kop. 

In het onderwijs wil minister Van Bijsterveldt een prestatiebe-
loning voor een select groepje excellente groepsleiders invoeren 
en een keurmerk aan een select groepje excellente scholen toe-
kennen. Wat bedoeld wordt met excellent is op dit moment 
nog onduidelijk, maar de eenzijdige focus op rekenen en 
taal belooft niet veel goeds. Haar enthousiasme hiervoor is 
gebaseerd op het idee dat mensen opeens hun 
best gaan doen als je ze een financiële worst 
voorhoudt en de anderen de rekening laat 
betalen. Ik geloof erg in het waarderen en stimuleren van 

prestaties, maar deze beloning stimuleert alleen hebzucht voor 
een select groepje. Terwijl er veel scholen en groepsleiders hard 
werken en daarvoor allemaal speciale waardering verdienen in 
welke vorm dan ook. Geld reserveren voor bonussen past ook niet 
in een tijd dat er overal, in bedrijven en scholen, op de kleintjes 
gelet moet worden, zelfs op een ontwikkeling die net in gang is 
gezet, zoals het passend onderwijs. Een beloning voor een select 
groepje ten koste van veel anderen. De wereld op zijn kop. 
Door het passend onderwijs in te voeren heeft de minister scho-
len de opdracht gegeven meer zorgkinderen op te vangen, ter-
wijl zij tegelijkertijd op het budget voor hulpverlening bezuinigt. 
Van deze toch al niet geloofwaardige operatie zal zeker niets 
terecht komen als scholen en groeps leiders steeds meer afge-
rekend worden op hun resultaten. Zelfs niet met een financiële 
beloning voor een selecte groep die ten koste gaat van de zorg 
voor velen. Prestaties worden geleverd door samen te werken 
vanuit betrokkenheid en niet door te streven naar individuele 
perfectie voor eigen gewin ten koste van anderen. 

Toen Petersen voor de keuze 
stond of hij in het onderwijs of in 
de politiek zou gaan, koos hij voor 

het onderwijs. Zo wilde hij via de 
opvoeding van kinderen werken aan 

veranderingen in de samenleving. In 
het vijfde jenaplanbasisprincipe staat dat elk mens 

als cultuurdrager en -vernieuwer wordt erkend en 
waar mogelijk ook zo wordt benaderd en aangespro-
ken. Ik zie het als uitdaging voor groepsleiders die in 
bovenbouwgroepen werken om kinderen het goede 
voorbeeld te geven dat het niet om persoonlijk gewin 
van een select groepje gaat, maar om verbondenheid 
met anderen en verantwoordelijkheid voor elkaar. Een 
bovenbouwstamgroep, waar ruimte is voor alle ver-

schillende kinderen met hun eigen talenten en daarbij 
passende prestaties, biedt daarvoor ideale mogelijkhe-

den. Dan kunnen deze bovenbouwers zich als 
cultuurvernieuwers ontwikkelen en de wereld 

weer recht zetten.

Een goed 
voorbeeld 
doet goed  

volgen

    FElix MEijEr
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In ‘Het verhaal van de  kleuter’ (november 2011)  en ‘Het verhaal van 

de middenbouwer’ (januari 2012) hebben we gezien dat het voor een 

kind belangrijk is zich te ontwikkelen op weg naar een gehele per-

soonlijkheid, een zelfstandig en zelfverantwoordelijk mens. Dat doet 

het deels zelf, en deels met behulp van zijn omgeving, zijn ouders, 

de groepsleiders en zijn vriendjes. Rond een jaar of negen à tien lijkt 

het kind zijn eigen identiteit te hebben gevonden. Er ontwikkelt zich 

duidelijk een persoon met een eigen ik. Iets wat voor de omgeving 

soms behoorlijk lastig kan zijn, zeker als het kind koppig, eigenge-

reid en ongezellig is. Niks meer samen leuk op de bank zitten, het 

belang verschuift van de ouders naar de vriendjes. Het is echter een 

natuurlijk proces dat het kind beduidend minder op de volwasse-

nen gericht is dan voorheen. Ouders en groepsleiders zijn niet meer  

‘heilig’, het referentiekader van het kind wordt groter. Het kind kiest 

voor de peergroup. Dat is zijn weg naar onafhankelijkheid, naar groot 

worden.

Dat proces gaat niet vanzelf; daar heeft het kind een veilige omgeving 

bij nodig en af en toe een beetje hulp.

In dit artikel wil ik me vooral richten op de sociale ontwikkeling van de 

bovenbouwer, hoewel het natuurlijk voorwaardelijk is dat alle ontwik-

kelingsgebieden aan bod komen en gestimuleerd worden. Maar meer 

nog dan op welke leeftijd hiervoor lijkt een kind dat sociaal niet lekker 

in zijn vel zit op deze leeftijd volledig te stagneren. 

Vriendschappen
De groepsleider denkt dat ze haar handelen afstemt op de ondersteu-

ningsbehoefte van Elise: ze wil toch alleen zitten! (zie kader) Maar 

het goedbedoelde handelen van de groepsleider levert Elise niks op. 

Ze focust zich op 

datgene waar ze 

toch al heel goed 

in was: haar cogni-

tieve kant. 

Terwijl haar minder 

sterke, sociale, kant 

volledig genegeerd 

wordt. Die hoeft ze 

niet aan te spreken, 

die hoeft ze niet te 

oefenen, die kan ze 

gewoon links laten 

liggen. Ze bijt zich 

vast in het werken, 

in het alleen wer-

ken en het gevolg kan zijn dat ze uiteindelijk geïsoleerd kan raken. Wil 

ze niet bij een groepje zitten, omdat ze alleen wil werken of omdat ze 

niet weet hoe ze contact moet maken met andere kinderen? 

Elise mag wel alleen zitten, daar voelt ze zich tenslotte prettig bij. Maar 

alleen zitten geldt voor af en toe en niet voor altijd. De natuurlijke ont-

wikkelingstaak, passend bij de leeftijd van negen tot twaalf jaar, is het 

oefenen en werken met vriendjes en vriendinnetjes, het omgaan met 

de ‘peers’, de leeftijdgenoten. Het functioneren in een peergroup gaat 

niet altijd zonder problemen. Het moet, net zoals alle nieuwe dingen in 

het leven, geoefend worden. Er kunnen binnen de groep kleine of heel 

grote ruzies ontstaan en er zijn botsingen met vriendinnen die juist zo 

jacquElinE HEndriksEn

HEt 
vE Rhaal             
van de 
bovenbouwer

’ik zou willen dat onze opvoeder 
de kindergeest die hij onderhanden 
heeft al direct op de proef stelt in 
overeenstemming met wat deze aankan, 
door hem de dingen zelf te laten 
ervaren en zelf te laten kiezen 
en hem de ene keer op weg te helpen 
en de andere keer de weg zelf te laten 
vinden.’
de Montaigne (1588)

Elise kan heel goed leren, ze noemen haar 

hoogbegaafd. Maar hoe ze vriendinnetjes 

moet maken, weet ze niet. Ze ziet alleen 

kletsmeisjes. Elise zit in de klas alleen aan 

een tafeltje. Ze werkt hard en kan zich goed 

concentreren.

‘Waarom zit ze alleen?’ vraagt haar moeder 

aan de groepsleider.

‘Dat wil ze graag.’  antwoordt zij, ‘Ze kiest 

er zelf voor en aangezien ze elf is, vind ik dat 

goed.’

Thuis vraagt moeder het nog eens na aan Elise.

‘Ik kan echt niet werken met dat gekwebbel 

om me heen,’ zegt Elise.

h E t  v E R h a a l  v a N  D E  b o v E N b o u w E R
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geliefd lijken. Op andere momenten gaat samenzijn helemaal natuur-

lijk, organisch en geheel vanzelfsprekend. Het genot om samen iets te 

bereiken is groot. De euforie dat een groepsbelang boven het individu-

ele belang staat is een leermoment dat Elise niet zal ervaren. 

In de leeftijd van negen tot twaalf jaar staat het kind sterk open voor 

het leren omgaan met anderen in groepsverband. Vriendschappen 

worden gesloten en er kunnen pogingen ondernomen worden om 

bestaande vriendschappen van anderen te verbreken. 

Hoe belangrijk het is om een beste vriend of vriendin te hebben blijkt 

uit onderstaand verhaal. Bij vriendschappen is er wel een verschil tus-

sen jongens en meisjes te herkennen: meisjes zoeken een (aantal) beste 

vriendinnen, waarbij de positie kan wisselen. Jongens zoeken meer 

aansluiting bij een hele groep. Binnen de groep zoeken kinderen een 

persoon die het predicaat ‘beste’ krijgt en ze gaan dan ook onvoor-

waardelijk voor die persoon. Dit luistert heel nauw, kinderen in de 

periode van negen tot twaalf zijn zeer strikt in hun regels wat betreft 

vriendschappen.

de groep
Binnen de groep heeft iedereen een andere status. De groep heeft 

diverse rollen, heeft soms taken die je zelf moet of anderen moeten 

vervullen. Zo is er vaak een leider die gevolgd en gehoorzaamd wordt;  

anderen hebben de positie van volgers of juist initiators. Als dit op 

natuurlijke wijze verloopt, zonder excessen, voelt het kind  een sterke 

verbondenheid met de groep. 

Emma gaat naar school. Ze heeft lood in haar schoenen, want 

haar beste vriendin Sarah wil niet meer met haar spelen. Ze was 

toch altijd haar beste vriendin? Vanaf de kleuterschool trokken 

ze al samen op. Emma dacht dat ze alles van elkaar wisten, dat 

ze elkaar echt alles, alles, alles vertelden. 

Ze waren elke dag bij elkaar, ze zaten samen op tennis en 

natuurlijk naast  elkaar in de klas. 

Maar gisteren had Sarah zomaar ineens gezegd dat ze haar 

beste vriendin niet meer wilde zijn.

Meer niet. Maar Emma weet echt wel wat het betekent: Sarah 

kiest voor een ander meisje.

h E t  v E R h a a l  v a N  D E  b o v E N b o u w E R
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Het kind ziet wel degelijk welke rollen ieder in de groep heeft. Het 

wordt zich bewust van de ander, maar ook hoe de ander naar hem 

kijkt, hoe het overkomt op de ander. 

Een belangrijke ontwikkelingstaak in deze periode is dan ook het  

vormen van een sociale identiteit. Het kind gaat op zoek naar wie het 

in sociaal opzicht is. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er sociale 

interactie plaatsvindt, dat het kind met andere kinderen speelt, dat 

het zich in een groep(je) bevindt, dat er mogelijkheden zijn om van 

rol te wisselen, dat er ruzies zijn, dat er samen gelachen wordt en 

plannen worden gemaakt. Want door de omgang met vriendjes en 

vriendinnetjes kan het kind zich een beeld vormen van de betekenis  

die het voor de ander heeft. In deze fase ontstaan vaak persoon-

lijke belangstellingen; het ene kind richt zich sterk op de natuur, het 

andere begint een kampioen op het gebied van internet of een voet-

baller in de dop te worden. Hoewel de interesses zich sterk profileren 

zijn ze niet helemaal persoonlijk. Uiteindelijk zal het kind een keuze 

maken voor een belangstelling die binnen de groep geaccepteerd is. 

Het kind wil namelijk niet buiten de groep vallen.

Tegelijkertijd is het belangrijk ook een soort eigenheid te hebben.  

Je moet je binnen de groep wel kunnen profileren; ook dit is onder-

deel van de ontwikkeling van de sociale identiteit.

Voor de opvoeders is dit vaak een lastig gebeuren. De groepsleider 

ziet niet wat er gebeurt, maar merkt bijvoorbeeld dat er constant 

‘gedoe’ is in de groep. Dit speelt zich voornamelijk bij meisjes af. En 

net als je denkt dat de rust is weergekeerd, begint alles van voren af 

aan. Voor de volwassene is het vaak lastig, maar voor het kind is het 

van wezenlijk belang aandacht te hebben voor alle sociale gebeur-

tenissen. Over sociale problemen, ruzies en pesten kan je niet heen 

stappen, je kunt het niet negeren, het is onderdeel van je sociale ont-

wikkeling en dat is in deze fase het allerbelangrijkste dat er is. Door de 

sociale interactie vindt een kind zijn identiteit. Onder invloed van de 

sociale contacten wordt het wie het is. 

Een vriendschap heeft soms een lange termijn karakter, er zijn kin-

deren die voor hun leven vrienden blijven. Maar een vriendschap die 

heel intens lijkt kan heel broos blijken; een fikse ruzie en de vriend-

schap is volledig over. Hoewel…hij kan ook weer zomaar hersteld 

h E t  v E R h a a l  v a N  D E  b o v E N b o u w E R
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worden. Dit proces van aantrekken en afstoten, van binden en losma-

ken, is voor volwassenen vaak volkomen onduidelijk en niet te volgen. 

Het is een proces waar het kind de volwassene bij nodig heeft om te 

troosten of de gelegenheid te bieden sociale contacten op te doen, 

te praten en te spelen. Maar niet om zich er teveel mee te bemoeien, 

dat moet het zelf doen.

Een belangrijk kenmerk van deze periode is dus het buitengewoon 

sterke sociale aspect. Op geen andere leeftijd wordt de groep zo hoog 

gewaardeerd als tijdens deze levensfase. Buitengesloten worden door 

een groep is een vreselijke ervaring. Het kind wil één van de groep 

zijn, wil deelnemen aan het groepsleven en wil het gevoel hebben dat 

het erbij hoort. 

rust, veiligheid en regelmaat
Bij het  proces van socialisatie wil het kind niet bediend worden. 

Geholpen worden levert  slechts een schijnbare bevrediging op. Het 

kind moet leven in de werkelijkheid, een sociaal leven hebben dat 

het zelf kan leiden. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingstaak veel 

energie vraagt. Vandaar dat een kind op deze leeftijd ook behoefte 

heeft aan rust, veiligheid en regelmaat. Of, zoals de Montaigne ons 

al in de zestiende eeuw meegaf: soms moet het kind zichzelf vinden 

door bijvoorbeeld zelf keuzes te maken, zelf zijn neus te stoten en zijn 

autonomie te vormen. Maar dit is niet omkeerbaar…ieder kind, en 

zeker een kind in de leeftijd van negen tot twaalf jaar, vraagt er ook 

om om een beetje op weg geholpen te worden.

Jacqueline Hendriksen is pedagoog en auteur. Zij werkt op 

de Hogeschool Edith Stein in Hengelo en verzorgt lezingen, 

begeleidt ouders, groepsleiders en kinderen.

De drie artikelen van Jacqueline Hendriksen in Mensenkinderen 

van november 2011, januari en mei 2012 zijn deels overgenomen 

uit het boek ‘Het verhaal van het kind’  

Voor meer informatie: hendriksen@edith.nl

Fotografie: Felix Meijer

Een dag in de bovenbouw

de wereld keert zich tegen mij

dat is wat ik nu voel

de wereld keert zich tegen mij

snap je wat ik bedoel?

Maar dan ben ik bij de bovenbouw

dan voel ik me weer blij

dan voel ik me weer vrolijk

dan voel ik me weer vrij

dan ben ik bij mijn vrienden

dan is de wereld terug bij mij

de wereld draait weer met me mee

ik ben verlost van alle haat en nijd

de wereld draait weer met me mee

ik ben verlost van eenzaamheid

Pendo Diallo, bovenbouwer uit de Golden Garfields 

van jenaplanschool De Brug, Utrecht

Het is zaterdag-

middag en samen 

met vijf vriendinnen 

oefent Dara  voor 

de weeksluiting. 

Dan krijgt ze ruzie 

met Nicole. ‘Ik wil 

nooit meer met 

haar spelen,’ zegt 

Dara. ‘Nicole doet 

altijd onaardig. Als 

zij erbij is, komt er 

altijd ruzie’. 

Maandag na school-

tijd komt Dara met 

Nicole thuis. Ze zijn 

eerst een hele tijd 

boven en dan komt 

Dara vragen: ‘Mag 

Nicole mee-eten?’

h E t  v E R h a a l  v a N  D E  b o v E N b o u w E R



M E N S E N K I N D E R E N  132  mei 20126

Grote thema’s en eigen ervaringen
Werken met een thema is een goede manier om verschillende onder-

wijsdomeinen op elkaar te laten aansluiten. Die thema’s zijn vaak 

breed en nogal algemeen.

Taalvorming werkt altijd aan de verbinding tussen het onderwijsaan-

bod (thema) en de eigen ervaringen van de kinderen. Bij sommige 

thema’s is het zoeken naar die connectie. Een voorbeeld maakt dit 

het beste duidelijk:

In een bovenbouwgroep wordt gewerkt met het thema ‘Indianen’. 

De groepsleider heeft aan mij gevraagd of ik de kinderen binnen dit 

thema een schrijfopdracht kan geven. Indianen staan ver van mijn 

bed en ik neem aan dat dat ook geldt voor de kinderen. Ik begin 

de taalronde met drie woorden die ik gekozen heb uit het lijstje van 

de groepsleider: totempaal, opperhoofd en vredespijp. Dan blijkt dat 

een paar kinderen deze woorden al kennen, dat wil zeggen dat ze 

de betekenis ervan uit hun hoofd hebben geleerd, maar daarmee is 

er nog geen verband tussen hen en het thema. Bij het woord opper-

hoofd vertellen de kinderen dat dat de leider van een stam is, het  

stamhoofd, iemand die de baas is. Wat is een stam dan? Een soort 

familie wordt er gezegd. Familie is iets dat bekend is, familie hebben 

we allemaal. Ik vraag bij wie er iemand in de familie meer de baas is 

dan anderen en wie dat dan is. Regilio vertelt:

‘In mijn familie is mijn oma de baas. Er gebeurt niks als zij het niet 

goedvindt. Toen mijn tante een feest wilde geven, moest ze eerst aan 

mijn oma vragen of dat mocht. Toen ik op voetbal wilde, ging ik samen 

met mijn moeder eerst bij oma langs. Oma zat in haar vaste stoel in 

haar flat en mijn moeder en tantes zorgden voor drinken en hapjes. 

Oma en mijn moeder hadden toen eerst een gesprek en daarna moest 

ik zelf nog even met oma praten. Oma deed heel streng en zei dat ik 

ook erg mijn best moet doen op school. Toen vond ze het goed en nu 

zit ik op voetbal.’

PRatE N  en schrijven 
op een hog E R PlaN                  HiEkE Van til

Mondelinge taal is de basis van 
taalontwikkeling. Het start met 
iets willen vertellen aan iemand 
die naar je luistert en luisteren 
naar iemand die jou iets vertelt. 
Schrijven en dus ook lezen 
is daar ooit in een natuurlijk 
proces uit voortgekomen. Praten, 
luisteren, schrijven en lezen zijn 
vaardigheden die onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. 
Vaardigheden die als zinvol 
worden ervaren omdat de inhoud 
van de communicatie betekenisvol 
is. Gebruikmaken van eigen 
ervaringen van kinderen als bron 
voor taalonderwijs: iedereen wil 
immers kunnen verwoorden wat je 
op je hart hebt, wat je meemaakt, 
wat je denkt. Taalvorming geeft 
hier concrete handvatten voor.
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Dankzij de oma van Regilio krijgen we allemaal associaties met men-

sen die we kennen die ook zo’n opperhoofdrol vervullen: de judo-

trainer van Kay; de tante van Nadja; de dominee van de kerk waar 

Melody elke zondag met haar familie heen gaat; buurvrouwen, grote 

broers, vaders en opa’s. Het woord opperhoofd heeft voor ons alle-

maal betekenis gekregen.

Iedereen maakt een lijstje van mensen die eigenlijk een soort van 

opperhoofd zijn. Daar kiezen ze er een uit. In tweetallen vertellen 

de kinderen elkaar over een moment of gebeurtenis die ze mee-

maakten, waardoor wij kunnen begrijpen dat die persoon een soort 

opperhoofd is. Vervolgens schrijven alle kinderen hun verhaal op. Het 

worden prachtige verhalen. 

Wil een thema aansluiten bij de eigen ervaringen van kinderen dan is 

het goed om daarbinnen naar concrete aanknopingspunten te zoe-

ken. Hoe concreter hoe beter. In onze begeleiding van groepsleiders 

is dat altijd een onderwerp: hoe komen we van een thema naar een 

goed inspirerend onderwerp om met de kinderen over te werken? 

Een onderwerp, waarmee iedereen ervaring heeft, maar dat niet van 

elk kind min of meer dezelfde tekst oplevert.

Een goed uitgangspunt
Wij hebben ervaren dat eigen ervarin-

gen een goed uitgangspunt zijn voor 

interessante gesprekken en stelop-

drachten in elke groep. Dat begint al 

praktisch: iedereen heeft eigen ervarin-

gen, ongeacht wie je bent, hoe oud je 

bent of waar je vandaan komt. Je hoeft 

er niet naar te zoeken, je hoeft ze niet 

in je tas mee te nemen, ze zijn altijd bij 

je, klaar om te gebruiken. Eigen erva-

ringen zijn nooit saai en altijd onvoor-

spelbaar. Ze spelen zich af in je eigen 

leefwereld en alle kinderen kunnen die 

herkennen. Dit zorgt ervoor dat alle kin-

deren betrokken blijven.  

Ook sociaal emotioneel werkt de inzet 

van eigen ervaringen positief. Eigen 

ervaringen zijn altijd gelijkwaardig aan 

elkaar. Of je nu meer of minder van de 

wereld weet, of je tachtig of vier bent, 

de ene eigen ervaring bestaat gelijk-

waardig naast de andere eigen erva-

ring. Iedereen is de expert wat betreft 

zijn eigen ervaringen. Ook de groepslei-

der weet het niet beter. Eigen ervarin-

gen zitten in je hoofd, in beelden, in geluiden, in gevoelens. Die rijke 

bron geeft je zelfvertrouwen, terwijl je aan het vertellen bent. Niemand 

dan jij weet beter hoe het was op dat moment, op die plek met die 

mensen, terwijl jij dat deed. Het enige dat je hoeft te doen is het plaatje 

dat er in je hoofd zit om te zetten in woorden, zodat de anderen het 

ook voor zich kunnen zien. Door de goede vragen te stellen en als het 

nodig is je op woorden te helpen komen, kunnen de groepsleider en de 

andere kinderen je helpen jouw ervaring onder woorden te brengen. 

Omdat je iets vertelt dat je zelf hebt meegemaakt, ben je goed gemo-

tiveerd om je verhaal zo precies en kloppend mogelijk te vertellen, 

zodat anderen het goed voor zich kunnen zien. Eventuele taalproble-

men gaan daardoor een kleinere rol spelen. Impliciet en expliciet werk 

je zo aan uitdrukkingsvaardigheid, woordenschatuitbreiding, zinsop-

bouw en grammatica.

Goed voorbereid maar toch werkt het niet…
Soms kom je met een goed onderwerp bij een thema, uitgaande van 

de eigen ervaringen van de kinderen, toch niet tot een inspirerend 

gesprek of tot goede teksten. Hoe kan dat? Wij zien hier in de praktijk 

vaak twee problemen.

De vier basisactiviteiten van het Jenaplan (gesprek, spel, 

werk en viering) komen allemaal terug in taalvorming. Je 

begint met gesprek, dan gaan kinderen hun tekst schrijven, 

dat is werk. Maar ook viering komt terug: je maakt er een 

boekje van, je leest aan elkaar voor of ze lezen hun verhaal 

voor in de weeksluiting. En een heleboel werkvormen van 

taalvorming zijn ook spel, bijvoorbeeld een tweetalgesprek. 

Het is wel een gesprek, maar ze ervaren het ook als spel.                      

    Elanor Numan, Taalcoördinator De Keerkring, Schagen

‘We zoeken naar een vertaling van de kernkwaliteiten van 

het Jenaplan in praktisch handelen: hoe doe je dat dan, 

relatie van kinderen met zichzelf bevorderen? Je gaat in 

taalvorming altijd terug naar de persoonlijke ervaring van 

een kind, dus je werkt altijd aan de relatie van het kind met 

zichzelf. En die ervaring speelt zich ergens af, in ieder geval 

in zijn omgeving. Taalvorming vooral in die kernkwaliteiten. 

Relatie met de wereld is dan weer breder, maar dan gaat het 

ook om bijvoorbeeld inlevingsvermogen in anderen.’  

Elanor Numan, Taalcoördinator De Keerkring, Schagen
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je krijgt wat je vraagt 
Iedere groepsleider heeft wel eens meegemaakt dat je dacht een dui-

delijke vraag te stellen die toch niet begrepen werd. Velen gaan er in 

eerste instantie vanuit dat het ligt aan het kind: het heeft niet goed 

opgelet, heeft een te kleine woordenschat en/of begrijpt überhaupt 

vaak iets niet. Als we samen met de groepsleider zulke momenten 

achteraf analyseren, blijkt vaak dat het probleem helemaal niet bij 

het kind ligt. 

Ook groepsleiders die organisatorisch en pedagogisch-didactisch hun 

lessen op orde hebben kunnen op taalgebied in de taalronde de plank 

misslaan. De groepsleider heeft bijvoorbeeld de les en de opdrachten 

te eenzijdig vanuit zijn eigen perspectief voorbereid en gaat onbewust 

uit van bepaalde aannames (‘Ik heb schaatsen geleerd op de sloot 

achter mijn huis, dus ik kan de kinderen vragen op welke sloot zij heb-

ben leren schaatsen’). Of de groepsleider formuleert de opdracht niet 

zorgvuldig genoeg. Dat werkt verwarrend. Soms sluit het taalgebruik 

van de groepsleider niet aan bij dat van de kinderen.

Vragen 
Een taalronde  bestaat uit een zorgvuldig opgebouwde reeks van 

afwisselende werkvormen die steeds weer het proces van vertellen, 

luisteren, tekenen, schrijven en lezen ondersteunen. 

De groepsleider begeleidt dit proces door op het juiste moment de 

juiste werkvormen in te zetten en vragen te stellen die de kinderen 

stimuleren tot (beter) taalgebruik. Negen van de tien groepsleiders 

vinden het stellen van goede vragen bij het uitvoeren van taalrondes 

moeilijk. Een probleem dat zich niet alleen tijdens de taalronde voor-

doet, maar over de gehele breedte van het onderwijs dat ze moeten 

geven. Alleen tijdens de taalronde zijn we zo precies met taal bezig 

dat heel duidelijk wordt, welke vragen wel en welke niet werken. De 

taalronde is daarmee een uitgelezen plek om de vaardigheid van het 

vragen stellen te oefenen. Je merkt gelijk of het werkt. En als je het 

onder de knie gaat krijgen, profiteer je daar ook bij de rest van je 

onderwijsaanbod van. 

We kunnen niet zomaar zeggen wat een goede vraag is: wat in de 

ene situatie goed is, werkt in de volgende niet. Goed vragen leren 

stellen is een proces dat niet op één woensdagmiddag kan worden 

geleerd. Ondersteunende documenten met voorbeelden van goede 

vragen zijn handig, maar het is vooral het oefenen in de praktijk en 

het goed daarop kunnen reflecteren, waardoor je deze vaardigheid 

steeds beter kunt gaan beheersen. 

Een tekst is niet in één keer klaar

Op zoek naar het goede woord  
Steeds weer maken we mee hoeveel taal het praten en spelen over 

eigen ervaringen oproept. Om zo exact mogelijk weer te geven hoe 

een persoonlijke eigen ervaring precies ging is het fijn als je uit heel 

veel verschillende woorden kunt kiezen. Het is een sport om precies 

het juiste woord te vinden. 

Binnen het thema ‘Helpen en geholpen worden’ schrijft Alice over 

een keer dat ze met haar ouders en haar grote broer per ongeluk in 

een achtbaan heeft gezeten. 

‘Ik zat aan de rechterkant en mijn moeder zat naast mij. Achter ons 

zaten mijn vader en mijn broer. We 

wisten niet dat het een achtbaan was, 

want eerst was het een spookhuis. 

Maar toen we dachten dat we het 

spookhuis uit reden was het toch een 

achtbaan. Mijn moeder en mijn broer 

waren heel bang. Mijn moeder riep 

steeds dat ze zo bang was en ik hoorde 

mijn broer achter mij de hele tijd gillen. 

Mijn vader en ik vinden achtbanen juist 

leuk. Ik zei steeds tegen mijn moeder: 

‘Rustig maar, er gebeurt niks. Kijk voor 

je uit en blijf ademhalen.’

De tekst staat op het digibord. We 

gaan die met de hele groep bespreken. 

Eerst formuleren de kinderen vragen 

over de tekst voor zichzelf op papier. 

Ondertussen kijkt Alice of ze misschien 

zelf al iets ziet dat ze wil verbeteren. 

Alice begint met een eerste zin toe te 

voegen: ‘Met mijn familie zat ik een 

keer per ongeluk in een achtbaan.’ We gaan verder met de volgende 

zin, wie heeft daar vragen of opmerkingen over:  ‘Waar waren jullie 

precies? Was het in de Efteling?’  ‘Hoe kan het dat jullie niet wisten 

dat het een achtbaan was?’  ‘Wat voor gevoel gaf dat toen je zo hard 

naar beneden ging?’  ‘Wat deed je moeder precies, hoe merkte je dat 

ze bang was?’

Steeds bepaalt Alice of en wat er veranderd, toegevoegd en/of weg-

gelaten wordt in haar tekst.

Mabel: ‘Het lijkt net of jij het grote mens was en je moeder het kind, 

vond je dat niet gek?’

Alice: ‘Ja, dat was eigenlijk wel grappig. Het leek wel of ik ...’

Miek: ‘Of jij de moeder was geworden.’

Alice: ‘Nee, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen… en dat mijn broer 

die vijf jaar ouder is dan ik zo gilde.’

Er komen verschillende suggesties uit de groep: ‘Het leek wel of ik de 

baas werd.’ ‘Het leek wel of mijn moeder een kind was.’ ‘Het leek wel 

of ik volwassen was.’ ‘Of ik groot was.’

Alice: ‘Het voelde alsof ik opeens groter was geworden.’

Uiteindelijk is Alice tevreden met haar nieuwe tekst:
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‘Met mijn familie zat ik een keer per ongeluk in een achtbaan. Ik zat 

aan de rechterkant en mijn moeder zat naast mij. In het wagentje 

achter ons zaten mijn vader en mijn broer. We wisten niet dat het een 

achtbaan was, want aan de voorkant was het een spookhuis. Eerst 

gingen we gewoon dat spookhuis in. Dat was grappig en we gingen 

wel een beetje snel, maar niet omhoog of naar beneden. Pas toen 

er twee hele grote deuren opengingen en wij dachten dat we het 

spookhuis uitgingen, bleek dat we ergens boven in de lucht op een 

rails reden die al snel heel steil naar beneden ging. Het was gewoon 

een achtbaan. Mijn moeder en mijn broer waren heel bang. Mijn 

moeder riep steeds: “Ik vind dit zo eng, ik durf niet, ik wil er uit.” En 

ze pakte mijn hand en kneep er steeds in. Ik hoorde mijn broer ach-

ter mij de hele tijd gillen. Mijn vader 

en ik vinden achtbanen juist leuk. Ik 

zei steeds tegen mijn moeder: “Rustig 

maar, er gebeurt niks. Kijk voor je uit 

en blijf ademhalen.” Het voelde alsof 

ik opeens groter was geworden.‘

Verschillende perspectieven
Eigen ervaringen staan bij taalvorming 

centraal. Het verwoorden daarvan 

levert een kind inzicht op in zichzelf. 

Vanuit deze bron werken we verder 

aan taalvaardigheden als woorden-

schat, luister-, vertel- en schrijfvaar-

digheden.  

Door in taalrondes naar andermans 

teksten te kijken en te proberen te 

helpen die te verbeteren, kijken kin-

deren elke keer vanuit verschillende 

perspectieven naar de wereld om hen 

heen. Ze leren van elkaar hoe ieder 

van hen op zijn eigen manier in de 

wereld staat. Ze leren dat mensen 

op hele verschillende manieren kun-

nen reageren op wat ze meemaken, 

welke verschillende emoties daarbij 

kunnen komen kijken en op welke 

verschillende manieren mensen 

daar mee om gaan. Ze leren nieuwe 

woorden en uitdrukkingen van het 

precieze vertellen van hun eigen 

verhalen en van het nieuwsgierig 

zijn naar de verhalen van anderen. 

Vertellen en schrijven over je eigen 

ervaringen leidt niet alleen tot meer 

begrip voor elkaar, het heeft ook een 

positief effect op de taalvaardigheid. 

Het schrijven van ervaringsteksten is 

de basis van het leren schrijven. Op 

die basis bouwen we verder naar het 

schrijven van andere soorten teksten, 

zowel zakelijke teksten (verslagen, 

meningsteksten, instructieteksten) 

als literaire teksten (dialogen, poëzie, 

liedjes). Taalvorming kan een stevige 

basis zijn voor alle scholen, zeker voor jenaplanscholen.

Hieke van Til directeur en senior consulent bij Stichting 

Taalvorming en ondersteunt scholen bij het vormgeven van  

beter taalonderwijs waarbij kinderen actief  

en betrokken hun taalvaardigheid vergroten.  

Voor meer informatie kijk op www.taalvorming.nl  

of bel met 020 6849897.

Fotografie: Hieke van Til en Felix Meijer

Noten
1. Zie voor een volledige beschrijving van de taalronde het boek ‘Taal 

leren op eigen kracht’, Suzanne van Norden, Van Gorcum 2004.
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Opbrengstgericht werken
Er is een aantal redenen voor het maken van de referentieniveaus:

• Er is een grote uitval in het voorgezet onderwijs

• Er is geen goede aansluiting tussen de verschillende onderwijs-

vormen

• De resultaten op sommige onderdelen van de reken- en taalvaar-

digheid dalen

Door het werken met de referentieniveaus gaat het Ministerie er van 

uit dat er hogere opbrengsten gehaald worden. Dit moet gerealiseerd 

worden door concretere doelen te stellen aan datgene wat kinderen 

moeten kunnen en kennen gedurende hun schoolloopbaan. Tevens 

wordt er een betere doorstroom tussen de verschillende onder-

wijsniveaus gestimuleerd. Alle scholen hanteren namelijk dezelfde 

uitgangspunten en het is duidelijk waar de kinderen aan moeten vol-

doen om voor een bepaalde vorm van vervolgonderwijs toegelaten te 

worden. Dit geldt van basisschool tot hoger onderwijs.

kerndoelen en referentieniveaus
De kerndoelen beschrijven de inhoud van het onderwijsaanbod op de 

basisschool. Ze geven onder andere voor de Nederlandse taal en reke-

nen slechts een globale beschrijving van het aanbod op het gebied 

van kennis, inzicht en vaardigheden.

De referentieniveaus geven concrete doelen aan waar kinderen aan 

moeten voldoen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan. 

Ze richten zich dus op de resultaten, dat wat kinderen moeten 

beheersen. Op deze manier kan er ook beter een uitstroomprofiel 

bepaald worden voor elk kind. Scholen hebben met betrekking tot 

de referentieniveaus  een opbrengstverplichting. Dat wil zeggen dat 

scholen moeten kunnen aantonen dat kinderen een bepaald niveau 

beheersen. 

Er zijn twee niveaus vastgesteld voor het basisonderwijs: het 1F-niveau 

(fundamenteel) en 1S- niveau (streefniveau). Het 1F-niveau is zoals het 

woord al aangeeft een fundamenteel niveau. Dit niveau ligt op eind 

groep 6. Dit is het niveau dat kinderen moeten beheersen om naar 

VMBO–BB of VMBO-KB te gaan. Het 1S-niveau is het streefniveau. 

Dit is het niveau dat kinderen moeten beheersen om naar VMBO-TL, 

HAVO of VWO te gaan.

Het 1S-niveau staat gelijk aan het 2F-niveau (het burgerschapsniveau). 

Dit niveau heb je nodig om in de maatschappij te kunnen functio-

neren, aldus het Ministerie.

Voor de referentieniveaus van de Nederlandse taal zijn er vier domei-

nen beschreven, namelijk: 

• Mondelinge taalvaardigheid onderverdeeld in gespreks-, luister- en  

spreekvaardigheid.

• Leesvaardigheid onderverdeeld in het lezen van zakelijke teksten en 

van fictionele, narratieve en literaire teksten.

• Schrijfvaardigheid. Schrijven is ruim opgevat, het gaat om het 

 produceren van creatieve en zakelijke teksten.

• Begrippenlijst en taalverzorging. In de begrippenlijst staan begrip-

REfERENtIEniveaus 
op een 
jENaPlaNschool  
kiska FrEnkEn En MarjOn clarijs

Jarenlang waren de kerndoelen 
in Nederland leidend om te 
bepalen wat er aan bod moest 
komen in het Nederlandse 
onderwijs. Stamgroepleiders 
moesten daarbij aantonen 
dat ze de kerndoelen hadden 
aangeboden in hun onderwijs. 
Sinds augustus 2010 vormen 
nieuwe richtlijnen, namelijk 
de referentieniveaus, de 
basis voor taal en rekenen. 
In deze referentieniveaus 
staat omschreven wat 
kinderen moeten kunnen 
en kennen op verschillende 
niveaus in het onderwijs. Alle 
referentieniveaus samen vormen 
het referentiekader voor taal 
en rekenen. Zo moet een kind 
aan het einde van de basisschool 
bijvoorbeeld weten wat bij 
rekenen de teller en noemer van 
een breuk is. Of: aan het eind 
van het voortgezet onderwijs 
kan een kind een gesproken 
tekst begrijpelijk samenvatten. 
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pen en concepten die kinderen en stamgroepleiders nodig hebben 

om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalver-

zorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde 

schriftelijke taalproductie.

referentieniveaus en jenaplan
Jenaplanscholen richten zich als pedagogische scholen op de totale 

ontwikkeling van kinderen. Daarbij gaat het nadrukkelijk om de per-

soonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de mens als actief lid 

van onze samenleving. Daarbij moet er structureel aandacht zijn voor 

ontwikkelingsverschillen tussen kinderen.

Taal en rekenen zijn belangrijk om in het leven succes te hebben, 

maar het zijn niet de enige vaardigheden die succes garanderen. 

Samen met ouders stellen jenaplanscholen een positief perspectief op 

voor kinderen en dat gebruiken ze als maat voor het succes van de 

ontwikkeling van kinderen op school.

Natuurlijk moeten kinderen op een jenaplanschool aan dezelfde 

‘eisen’ voldoen als kinderen op een reguliere basisschool. Jenaplan-

scholen beperken zich echter niet tot de Nederlandse taal en rekenen/

wiskunde om te bepalen wat kinderen kunnen en kennen.  

Het komt er op neer dat jenaplanscholen naast de nieuwe ijkpunten 

(referentieniveaus) in het onderwijs veel meer aanbieden aan en vra-

gen van kinderen. Scholen zorgen 

ervoor dat de vaardigheden die 

aangeboden moeten worden in 

functionele en betekenisvolle situ-

aties toegepast worden; de wereld 

in de school halen of de wereld in 

gaan.

komt u bij ons eten?
Hieronder volgt een voorbeeld 

van het werken met de refe-

rentieniveaus. We gaan uit van 

niveau 2F, domein 2 (Lezen), sub-

doel 2.1 Zakelijke teksten.

De algemene omschrijving van dit 

referentieniveau is:

Kan teksten lezen over alledaagse 

onderwerpen, onderwerpen die 

aansluiten bij de leefwereld van 

de leerling en over onderwerpen 

die verder van de leerling afstaan.

Een taak die hierbij hoort is het 

lezen van instructies:

Kan instructieve teksten lezen, 

zoals recepten, veel voorko-

mende aanwijzingen en gebruiks-

aanwijzingen en bijsluiters van 

medicijnen. 

De stamgroepleider neemt een recept mee en vertelt dat het een 

recept is dat zij nog nooit gemaakt heeft en ze weet ook niet of het 

wel een lekker gerecht is. De kinderen bekijken het recept en bespre-

ken hoe zij denken dat het zal smaken. Hierin komen grote verschillen 

naar voren. Er zijn kinderen die zich een duidelijke voorstelling kun-

nen maken van het gerecht, maar er zijn ook kinderen die bepaalde 

ingrediënten niet kennen en zich er moeilijk een voorstelling van kun-

nen maken. De kinderen besluiten dat ze het recept wel willen maken 

om uit te vinden of het ook daadwerkelijk lekker smaakt.

Om het recept te kunnen maken wordt er ook een beroep gedaan op 

de rekenvaardigheid van de kinderen; in het bijzonder op het werken 

met inhoudsmaten. De instructie die de kinderen krijgen gaat over het 

lezen van de tekst en de inhoudsmaten die bij het recept aangegeven 

staan.

Vervolgens wordt er door de kinderen een plan gemaakt met een 

taakverdeling voor vragen als ‘Wie haalt de boodschappen; wanneer; 

hoeveel geld is er nodig? Bij welke winkel? Wat hebben we nodig om 

het recept te kunnen maken?’ 

reclame
Bij het uitzoeken bij welke winkel er boodschappen gekocht worden, 

wordt er gebruik gemaakt van reclamefolders. De stamgroepleider 

kan nu inzoomen op de folders: Hoe zijn deze opgezet? Keuzes van 

reclames? In- en verkoop van producten? Wie maakt deze reclames? 

De diversiteit van de winkels. Het lezen van reclameteksten sluit aan 

bij een andere taak uit het referentieniveau, namelijk: het lezen van 

betogende teksten.

Als de taken duidelijk en verdeeld zijn, kan iedereen zijn taak uit voeren 

en op onderzoek uitgaan. De keuzes die gemaakt worden komen 

vanuit de kinderen en de stamgroepleider heeft daarbij een begelei-

dende rol.

De kinderen moeten in deze fase goed afspraken kunnen maken, 

samenwerken, terugkoppeling kunnen geven over de voortgang naar 

de andere kinderen en naar de stamgroepleider. Uiteindelijk volgt er 
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een terugkoppeling naar de stamgroep waarin het geleerde aan de 

andere kinderen wordt overgedragen. Hierin komt de procesevaluatie 

ook aan de orde. De andere vaardigheden, zoals  samenwerken en 

afspraken maken worden geëvalueerd. 

Wanneer de kinderen alles gereed hebben, kunnen ze het recept 

gaan maken. Hiermee kan deze activiteit afgerond worden, maar het 

kan ook het begin van een groter geheel zijn door bijvoorbeeld verder 

te gaan met het opzetten van een restaurant.

Dan kan in gesprek gegaan worden over de verschillende recepten en 

wat iedereen lekker vindt, met als waarschijnlijke conclusie dat ieder-

een een eigen smaak heeft. Dan kan een koppeling gemaakt worden 

naar de verschillende restaurants. Hierbij kan ook weer gekeken wor-

den naar de verschillende advertenties en reclameteksten van restau-

rants en de bedoeling hiervan: Welke PR/ marketing heb je nodig? 

Hoe gaat het met het kiezen en bereiden van de recepten? Welke 

mensen werken er in de verschillende restaurants?

Vanuit de eigen vragen van kinderen kunnen ze dit verder gaan 

onderzoeken. Bij dit onderzoek kunnen weer verschillende taak- en 

rolverdelingen ontstaan: Ze leggen contacten met de verschillende 

restaurants, gaan op bezoek en maken afspraken voor gesprekken.

De resultaten worden vervolgens weer teruggekoppeld en geëvalu-

eerd in de stamgroep.

Op onderzoek in een restaurant
Dan kan er een keuze gemaakt worden voor het opzetten van een 

eigen restaurant: Wat voor restaurant willen we zijn? Welk publiek 

willen we trekken? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat hebben we 

allemaal nodig? Welke rollen en taken hebben mensen? Waar gaan 

we het restaurant beginnen? (Locaties komen hier bij kijken, wat is 

een goede locatie?) Hoe ziet ons PR-marketing plan eruit? Wie gaat de 

advertenties en reclameteksten maken? Wie zorgt voor de recepten?

Welke mensen worden er aangenomen? Wie hebben we nodig? Hoe 

gaat de sollicitatieprocedure?

Waar halen we onze producten vandaan? Tegen welke inkoop-

prijs? Wat zetten we op de menukaart en wat wordt de prijs van een 

gerecht?

Nu zullen de kinderen weer verdiepend onderzoek moeten gaan doen 

om een goed lopend restaurant op te gaan zetten. Belangrijk hierbij 

is dat de stamgroepleider samen met de kinderen bekijkt wat er haal-

baar is. Er zijn veel vragen waar een antwoord op gegeven moet wor-

den. De stamgroepleider begeleidt de kinderen. Er wordt constant 

geëvalueerd en gerefereerd aan het tijdspad en de doelen die behaald 

zijn of gaan worden.

Op deze manier kun je vanuit een referentieniveau een mooi project 

opzetten, waarin andere doelen en sociale vaardigheden geïntegreerd 

worden, gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Een pleidooi 

om de referentieniveaus bewust op een betekenisvolle manier in te 

zetten.

Kiska Frenken en Marjon Clarijs zijn jenaplanonderwijsadviseurs 

van de CED-Groep Rotterdam

Fotografie: Felix Meijer
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Ik ben een lieve achtstejaars

Ben rustig en soms wat bedaard

Vrolijk, opgeruimd van aard

Ja, dat is hoe ik ben

Maar toch sta ik niet stil hoor

Mijn hersens gaan wel door

Maar toch sta ik niet stil hoor

Mijn ontwikkeling gaat door

Ik kwam in groep 8, met Jurre aan de macht

Ik keek het eens aan en liet hem begaan

Hij kwam erop terug, too far was die brug

Ik greep toen mijn kans, in een groep in balans

Vond er mijn plek, voor een pauw echt te gek

Er werd veel gepraat, had daarbij veel baat

Durfde te uiten, mijn mening te spuien

De juf die zag het en lachte me toe

Dus ging het steeds beter, vraag me niet hoe

Ik zag het licht en deed flink mijn best

Mijn inzet beloond, als havist getest

Refr. Ik ben een pauw, want dat is wat ik wil

 Ik ben een pauw, al ben ik soms nog stil

  Een wasbeer en een schildpad, zo was ik echt 

  voorheen

  Maar opgebloeid dat ben ik, en niet langer 

  één op één

 Ik ben een pauw-au-au-au-au-au

 Ik ben een pauw-au-au-au-au-au

 Ik ben een pauw-au-au-au-au-au

 Ik ben een pauw-au-au-au-au-au

Ben creatief, ook origineel

Oogst bewondering, lof is mijn deel

Krijg complimenten van kids om me heen

Hoe meer ik mezelf ben hoe minder alleen

Ze vinden me grappig, mijn humor zo droog

Krabbel van wasbeer naar pauw omhoog

Zie mij eens staan, soms schrik ik ervan

Besef me ineens hoeveel ik al kan

Ben best wel allround, althans zegt Katrijn

En zij heeft ‘t gezien dus ’t zal wel zo zijn

Refr. Ze zag me staan en dacht: ‘Wie is die meid?’

 Ze zag me gaan en dacht: ‘Die is bevrijd.’

 Het juk van de achtstejaars was vorig jaar echt groot

 Maar nu is het hoog tijd dat die meid doorstoot

 Ze is gegroeid, ik heb het kunnen zien

 Heeft me geboeid en op een schaal van 10

 Heb ik kunnen genieten van een erg mooi kind

 Wat ik het allermooiste aan deze opdracht vind.

Ik ben zo trots, zo trots als een pauw

Kijk naar je op, bewondering voor jou 

Je hielp me beter te kijken naar kinderen in de groep 

Nu weet ik nog veel beter waarom ik koos voor dit beroep.

Melodie ‘Ik neem je mee’, Gers Pardoel

Katrijn Heiremans, groepsleider van een 

bovenbouwgroep van jenaplanschool De Tovercirkel 

in Malden, schreef deze tekst voor de presentatie 

van haar kindlogboek in het kader van de 

jenaplanopleiding.

Fotografie: Felix Meijer

Er bestaat geen relatie tussen het meisje op de foto en de tekst. 

ik ben een Pauw
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Onderzoek
Tijdens mijn opleiding heb ik een onderzoek in een bovenbouwgroep 

gedaan met als onderzoeksvraag: ‘Hoe kun je taalopdrachten zo 

vormgeven dat ze kinderen tevens voorbereiden op het gebruik van 

sociale media? Of anders gezegd: Hoe kun je kinderen voor bereiden 

op de sociale media waarbij je gebruik maakt van taal opdrachten?’ 

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. 

Dat ook scholen te maken krijgen met de digitale wereld is geen 

nieuws, maar hoe kunnen ze kinderen hierbij begeleiden? Ze kunnen 

hierbij in ieder geval van de motivatie van de kinderen profiteren. Er 

zijn gelukkig steeds meer lesprogramma’s die kinderen en groepslei-

ders meenemen in het technische gebruik van de computer en sociale 

media. Nu gaat het bij dit onderzoek niet om technische, maar om 

taalvaardigheden. Bij het openslaan van een boek zie je door de lay-

out of de inhoudsopgave snel waar je moet zijn. Bij het zien van een 

digitale nieuwspagina moet je snel en goed kunnen selecteren wat 

nieuws en reclame is. De hulpmiddelen voor begrijpend lezen werken 

hier niet: Welke nieuwsfoto heeft welke kop of is het toch reclame? 

Bij het chatten met vrienden is het niet verstandig om iets over een 

ander te zeggen, omdat die het ook kan lezen. Je bent steeds aan het 

selecteren wat je wel of niet kunt zeggen. Het moet er ook nog eens 

vet uit zien: welke afkorting of welk plaatje zegt wat je bedoelt. 

Het gebruik van de sociale media kan een groot kringgesprek zijn. Je 

kunt de complete wereld binnen halen op je computer, alle onder-

werpen zijn nu binnen handbereik. ‘De samenleving is continu in 

beweging en het jenaplanconcept geeft ruimte om deze nieuwe ont-

wikkelingen kritisch te bekijken en daarna te integre-

ren in het onderwijs.’  (Both, de Boer 2005). 

Kinderen van nu oriënteren zich niet alleen op de 

wereld, ze hebben dagelijks de beschikking over de 

hele wereld. Hierin moet het selecteren in de veelheid 

aan informatie en wat je naar buiten wilt brengen een 

basisvaardigheid zijn die ieder kind zich eigen moet 

maken. 

Het onderzoek begint met het inventariseren door 

middel van een interview van het sociale internetge-

bruik van de bovenbouwers. Kletsen met elkaar staat 

met stip op één. Dit doen ze via Hyves of Twitter. Een 

goede tweede was het bekijken van YouTube filmpjes. 

Daarna heb ik de verschillende vaardigheden onder-

zocht die je bij het sociale internetgebruik nodig hebt, 

zoals het selecteren van relevante informatie, doel 

van een tekst begrijpen, de kern kunnen  vinden, je 

gedachten kunnen verwoorden, met de gedachten 

van een ander leren omgaan en je eigen mening vor-

creatief 
Sch RI jvE N  en 
SocIalE  media 
PEGGy EijsErMans

‘Wat heb je gedaan gisteren?’ ‘O, niks’, zegt een boven-
bouwer. ‘Nou ja, een beetje aan de computer gezeten,  een 
beetje zitten kletsen met mijn vrienden.’ Dit hoor ik als 
stagiaire dagelijks als ik naar de vrijtijdsbesteding van een 
kind vraag. Je hoort ze al puberen, de interesse die ze voor 
de computer hebben, het doelloze en ook de toekomst. 
Ook al vindt hij dat hij niets heeft gedaan, hij heeft toch 
hard gewerkt. Hij was de hele middag aan het schrijven, 
selecteren, gedachten verwoorden en was zich sociaal aan 
het ontwikkelen zonder dat hij het wist. Als we hier op 
school  eens gebruik van konden maken. 

h E t  v E R h a a l  v a N  D E  b o v E N b o u w E R



M E N S E N K I N D E R E N  132  mei 2012 15

men en verwoorden. Daarbij moet je beseffen dat alles wat je het net 

op stuurt door de hele wereld gezien kan worden. Je kunt dus ook 

de hele wereld zien (wat doe je daar mee). Hier zijn lessen voor die je 

internet-etiquette kunt noemen. Bij het gebruik van het internet is het  

taalkundig van belang dat je van die grote hoeveelheid informatie die 

in je hoofd komt een voor jezelf zinvolle samenvatting kunt maken 

en hoe je je eigen verhaal of informatie compact kunt weergeven, 

zodat anderen dit begrijpen. De taalkerndoelen 5 (teksten schrijven 

met verschillende functies), 6 (informatie en mening leren ordenen), 

7 (je mening kunnen beargumenteren en vergelijken met anderen), 

8 (leren ordenen van informatie) en 9 (plezier in het schrijven) zijn 

geschreven, voordat de sociale media een vlucht namen. Ze blijken 

nu richtinggevend en essentieel om de kinderen ook competent te 

maken voor de nieuwe media.    

Wat gebeurt hier? 
Na deze inventarisaties heb ik mogelijkheden in het creatief schrijven 

gezocht die hierbij aansluiten. Daarna heb ik opdrachten gemaakt, 

waarin een beroep op veel vaardigheden van kinderen wordt gedaan: 

Jij bent verslaggever en gaat op zoek naar een gekke foto (of 

je print deze vooraf uit) op internet. Je vertelt het verhaal dat 

erbij hoort in maximaal tien zinnen. Maak een pakkende kop 

bij deze foto, zodat anderen deze tekst willen gaan lezen. 

Heb je de kop klaar dan schrijf je het verhaal vanuit een ander 

gezichtspunt: Je bent nu niet de buitenstaander (verslaggever), 

maar iemand die of iets wat op de foto voorkomt. 

Geef daarna je foto (zonder jouw verhaal) aan je maatje en 

kijk of hij een heel ander verhaal schrijft. 

Het proces: De zoekterm, gekke foto is al gegeven. Uit de veelheid 

van foto’s moet het kind een selectie maken (waar kan ik iets mee, 

hoe vinden anderen deze foto, mag deze foto wel?). Na deze selec-

tie is er al een verhaal in grote lijnen. Het moet passen binnen die 

tien zinnen (zorgen dat de kern er in staat). Vat het verhaal samen 

in één korte zin die niet alles weggeeft (hoe vertel ik de kern, maar 

houd ik de lezer nieuwsgierig). Nu moet het kind zich gaan verplaat-

sen in iets of iemand anders (is erg lastig) om hetzelfde verhaal vanuit 

een ander perspectief te vertellen. Als het ergens (blog of prikbord) 

gepresenteerd wordt moet het correct geschreven zijn. 

Je waardeert het verhaal van je maatje, want je weet 

hoeveel werk het was om het te maken. In de kring is 

plaats om je verhaal voor te lezen (jezelf ontwikkelen in 

presenteren).

                                                                            

Ik heb ervaren dat bovenbouwers intrinsiek gemo-

tiveerd zijn bij het werken aan deze opdrachten: ze 

mogen zelf een opdracht uit de map uitkiezen, waarde-

ren hun eigen werk, werken aan de computer, gebrui-

ken of schrijven iets bijzonders. Tijdens de zelfstandige 

creatieve schrijfopdrachten worden vele vaardigheden 

op een aantrekkelijke manier geoefend. Na afloop 

kunnen ze deze zelf evalueren inclusief tip voor de vol-

gende keer. Hierdoor krijgt een kind controle en inzicht 

in zijn eigen leerproces. Deze map met dertig creatieve 

schrijf- en sociale media-opdrachten voor de boven-

bouw is gemakkelijk uit te breiden naar de midden- 

en onderbouw. Het kan ook meerwaarde hebben als 

een onderbouwer met een bovenbouwer bijvoorbeeld 

een prentenboek of ansichtkaart maakt. De onderbouwer kan deze 

daarna zelf voorlezen aan opa en oma. Tegelijkertijd leert de boven-

bouwer te verwoorden wat een ander denkt en dit samen te vatten.   

Het doel van deze opdrachten is dus niet alleen het leren gebruiken 

van de sociale media, maar ook het taalonderwijs naar een hoger 

niveau te brengen. Beide zijn zowel middel als doel.   

 

We moeten anders gaan kijken naar taal, omdat het een gedaante-

verandering heeft ondergaan. Voorheen had je per tekst één vorm-

geving of onderwerp. Nu moet je door alle afleiding heen de inhoud 

zien te vinden. Nog nooit zijn er zo veel gedachtes uitgeschreven en 

de wereld ingestuurd als vandaag de dag. Als je wilt blijven meeden-

ken en -doen, moet je je eigen mening kunnen verwoorden, selectief 

kunnen lezen en je gedachten omzetten in tekst, soms zelfs in maxi-

maal 140 tekens. Het proces dat zich dan in je hoofd afspeelt, wil ik 

met recht hoger leren noemen. 

Peggy Eijsermans is student aan de Pabo Arnhem.

Met dank aan Pabodocent Bernadet Tijnagel 

 en mentor Ben van ’t Noordende.

Fotografie: Felix Meijer

Bronnen 

www.tule.slo.nl kerndoelen Nederlands

www.hyves.nl lespakket: veilig leren hyven

www.socialmediawijs.nl rondetafel bijeenkomst (selectie uit het 

onderwijs) sociale mediawijsheid

www.mijnkindonline.nl (handboek mediawijsheid op school)

methode Schrijfpalet, Abimo Schoolsupport: lesideeën voor creatief 

schrijven

http://leermiddel.digischool.nl/21817  voorbeelden van werkbladen 

Both K., Boer de T. (2005), Jenaplan in een notendop, Baarn, 

Bekadidact.
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Onderzoek
De groepsleider vraagt de kinderen (hun) skateboard(s) mee te bren-

gen naar school: ‘We kunnen dan uitzoeken waar we op moeten let-

ten als we er eentje voor de groep gaan kopen’. De volgende dag 

resulteert dat in een fiks park ‘planken’ onder het bord in de klas. 

De groepsleider vertelt in de kring dat ze nu kunnen onderzoeken 

welke plank het beste is. Hij presenteert een plan van aanpak voor 

het onderzoek:

1 hoe gaan onderzoeken?

2 kiezen van de onderzoeksmethode

3 onderzoek uitvoeren

4 volgorde vaststellen van goed naar slecht

5 kiezen welke we gaan aanschaffen.

De kinderen werken de eerste dag per tafelgroep uit welke onder-

zoeksmethode ze voorstaan. Ze krijgen per groepje een aantal plan-

ken en er wordt gevraagd een kort verslag te maken volgens dit 

schema:

Het verloop van het onder-

zoek ging zoals te verwach-

ten. Eerst werd er buiten 

wat gerommeld met en op 

de planken. De kinderen 

probeerden van alles uit. 

Sommigen gingen naar 

binnen om daar onderzoek 

te doen naar bijvoorbeeld 

het gewicht van de plank. 

De groepsleider liep steeds 

langs en wees kinderen 

soms op  de (on)eerlijkheid 

van hun onderzoek. Aan het eind van de 45 minuten werden de ver-

slagjes bij de groepsleider ingeleverd.

Deze vormen de basis voor de volgende stap in het onderzoek: ‘Ik 

heb jullie verslagjes gelezen en de verschillende manieren van onder-

zoeken op  papier gezet. We moeten straks één manier hebben om 

eerlijk uit alle planken de beste te kiezen. Als een andere groep onze 

manier zou volgen zou er hetzelfde uit moeten komen. Dan is het 

Waarom levend leren? 

Binnen modern onderwijs circuleren verschillende aanduidingen voor het leren van kinderen. Ontdekkend, functioneel, 

natuurlijk, interactief leren. Ontdekkend leren; het kind als een jonge onderzoeker die tastender-, spelender-, lerender- 

en werkenderwijs probeert zicht te krijgen op zijn leven en zijn wereld. Functioneel leren benadrukt dat kinderen weten 

waarmee ze bezig zijn en waarom ze doen wat ze doen, dat ze zinvol bezig zijn. Natuurlijk leren gebeurt vanuit de 

natuurlijke behoefte om te kunnen wat anderen ook kunnen. Interactief leren benadert het leren als een communicatie-

proces tussen het lerende kind en de leeromgeving (onderwijsruimte, groepsleider, kinderen, leergebieden). 

Waarom levend leren? Omdat het de essenties van ontdekkend, functioneel, natuurlijk en interactief leren bundelt; 

onderstreept dat leren ingebed is in het groeps- en schoolleven; laat zien dat je leert voor het leven en dat je je hele 

leven blijft leren; accentueert dat leren moet leven, dus spannend en uitdagend kan zijn; duidelijk maakt dat het leven 

zelf onze leerschool is. 

Levend leren is net zo echt als het leven zelf. Leren schrijven is even echt als leren lopen. Je kunt er iets mee: iets note-

ren dat je niet wilt vergeten. Je gaat gedichten maken omdat je je verwondering wilt uitdrukken. En levend rekenen? 

Je berekent de oppervlakte van een stukje tuin, omdat je plantuien moet kopen. Je leert geldbedragen optellen en 

aftrekken omdat je klasse!kas moet kloppen. En als je een skateboard aan wilt schaffen blijk je gemiddelden te moeten 

berekenen. Leren gaat ergens over, het is niet doen alsof, het is echt, het leeft. 

lEVEnd REKENEN in dE bovENbouw 
jiMkE nicOlai

De aanleiding voor Levend Rekenen in dit artikel is de 
belangstelling van bovenbouwers voor skateboards. 
Er bestaat al langere tijd bij een bovenbouwgroep de 
wens om voor het buitenspelen een eigen skateboard 
te hebben. Maar welk type zal de groep kopen?  Het 
spreekt vanzelf dat de klasse!kas van de groep voor de 
kosten van deze investering aangesproken zal worden. 

Namen van ons groepje:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bedoeling: van …… skateboarden de beste uitzoeken.

Zo deden we het: _________________________________________________________
_________________________________________________________

Resultaat: skateboard nummer ….. was de  beste.
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pas echt eerlijk’. Het gesprek in de kring gaat over eerlijk en oneerlijk 

onderzoek. Over smaak valt moeilijk te twisten. Je vindt iets fijn en 

cool of juist niet. En dat is heel persoonlijk. 

Daarna werken de kinderen in tweetallen samen aan de volgende 

opdracht om te bepalen welke onderzoeksmethode ze wel of niet 

eerlijk vinden.

Onderzoeksmethode
Dit is de fase om afstand te nemen van het eigen onderzoek en na te 

denken over de onderzoeksmethoden van andere kinderen. De resul-

taten vormen de basis van een gesprek over de onderzoeksaanpak die 

wordt gekozen. De groepsleider zegt: ‘We gaan punt voor punt langs. 

Luister heel goed naar elkaar om te zorgen dat we geen zaken her-

halen’. De bespreking wordt strak geleid. Alle manieren worden met 

een +, - of +/- beoordeeld. Het resultaat wordt uit eindelijk dat ieder 

tweetal zoveel mogelijk op een skateboard gaat doen in de tijd die 

beschikbaar is in de werktijd: tiktakken, steppen, sturen/omdraaien. 

Voorts wordt het uiterlijk beoordeeld. Er worden cijfers gegeven van 

1 tot 10. Per plank wordt het gemiddelde berekend. De eigen plank 

wordt niet beoordeeld.

De groepsleider heeft voor het onderzoek de volgende dag dit formu-

liertje beschikbaar.

Van de vier cijfers die ze toekenden moest het gemiddelde worden 

bepaald. Dat leverde bij sommige kinderen wat moeilijkheden op. 

De groepsleider bekeek welke kinderen hij hiervoor op een ander 

moment extra begeleiding wilde geven. Alle scorebriefjes werden per 

plank verzameld. 

Skateboardonderzoek Namen:
Dit vinden wij er van:
1 Kind A gaat op de plank zitten  Kind B 
duwt. De anderen tellen hoe lang het duurt 
voor de eindstreep is bereikt.
2 Je weegt de planken. De lichtste is het best.
3 Iedereen tiktakt er op en zegt wat hij of zij 
er van vindt.  
Dat geef je een cijfer.
4 De plank zet je op een heuveltje. Telkens 
dezelfde bestuurder.  
Er is van te voren een route uitgezet. Welke 
plank komt het verst?
5 Je let op hoe het skateboard eruit ziet:
   Goede wielen?
   Goede beschermers?
   Goede lagers?
   Goede antislip?
   Goed remblok?
6 Je let erop hoe lang de wielen draaien als je 
ze een draai geeft.  
Telkens geeft hetzelfde kind de wielen een 
zet. De wielen die het langst draaien zijn het 
beste.
7 Je gaat op de plank steppen over een 
lijn om te kijken of je de plank goed onder 
bedwang kunt houden.
8 Je laat de plank langs een helling naar 
beneden rijden en kijkt welke het verst komt.

Skateboardonderzoek Namen:

PLANK nummer: Score 1 - 10

Tiktakken

Steppen

Sturen / omdraaien

Uiterlijk: wielen, lagers, beschermers, antislip, 
remblok

TOTAAL

Gemiddeld
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Per skateboard werden tenslotte door een paar kinderen alle beoor-

delingsformulieren samengevoegd op een totaaloverzicht met testre-

sultaten. Om de totaalscores te berekenen moesten decimale getallen 

worden opgeteld en vervolgens ook daar weer gemiddelden over 

worden berekend. Een toepassing van rekenkundige kennis en vaar-

digheid, gecontroleerd met de rekenmachine.  

Alle kinderen worden ingezet om deze ‘oefening’ uit te voeren. Maar 

eigenlijk is de echte rekendidactische winst al eerder geboekt: kinde-

ren ervaren de waarde en beperking van cijfers en getallen. Maar voor 

de kinderen telt ook iets anders: Welke plank gaan we nu kopen? En 

het resultaat: Dat telt!

Onderzoek en experiment
De beschrijving van dit onderzoek past in de vierde fase van de leerlijn 

‘onderzoek en experiment’ van Dat Telt. In die leerlijn komt bijvoor-

beeld het ontwikkelen van een meetinstrument aan de orde. ‘Eerlijk 

meten’, staat centraal. Dat komt bij het bepalen van het beste skate-

board ook nadrukkelijk aan de orde. De kinderen ervaren dat cijfers 

en getallen kracht en macht hebben. Maar dat gemiddelden ook kun-

nen ‘vertekenen’ (in de uitwerking van de  leerlijn wordt gesproken 

over ‘de beperking van gemiddelden’) leren ze in dit onderzoek ook. 

Jimke Nicolai ontwerpt levend rekenen en is directeur van 

Bureau Levend Leren en coördinator van de Freinetbeweging.

Fotografie: Felix Meijer

Cartoon: Janneke Kaagman

 

Bronnen

Nicolai J. ea (2010) DAT TELT, bouwstenen voor levend rekenwiskunde-

onderwijs. Freinetbeweging Nij Beets. 

Voorbeelden van levend rekenen:  www.rekenhoek.nl.

Zelf ontwerpen van levend rekenen: http://www.levendleren.nl/html/

werkplaats.html
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1 5 2,25 2 1 2,5 3 11,25 2,25 13
2 7 4 3,25 2 2 3,25 2,75 2,75 20 2,86 8
3 7 4,5 3,5 4 1,75 3,5 2 4 23,25 3,33 3
4 7 4,25 3,5 4,5 4,75 4,25 5 4 30,75 4,32 1
5 9 2,25 4,5 2,25 4 2 2,75 2,25 2 2,75 25,75 2,86 7
6 5 2,5 1,5 3,5 2 2 11,50 2,3 12
7 9 4,5 2,75 2,75 2,75 2 3,3 4,25 3 3 28,5 3,17 4
8 6 2,5 1 3,25 2,5 2,5 3 14,75 2,46 9
9 6 2,5 2,75 2,5 2,5 2,5 3,75 15,5 2,58 10

10 5 2,5 2,25 2,25 2,5 1,25 10,75 2,15 14
11 3 2,5 2,75 3,5 8,75 2,92 6
12 7 1,25 5 3,5 3,5 4 4 3,75 28 4 2
13
14 7 2,25 2 2,5 3 3,75 2,25 4,25 20,5 2,93 5
15 7 1,5 2,75 3,75 1 2,5 1,5 1,75 14,75 2,11 15
16 5 2,5 4 2 2 1,25 11,75 2,35 11
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Er was eens
Er was eens een kind dat tijdens het werken in de blokperiode ont-

dekte dat het een bepaalde vaardigheid niet beheerste. Het had voor 

zijn project alle informatie verzameld en wilde dat presenteren door 

middel van een PowerPointpresentatie. Het wist alleen niet hoe dat 

moest, wel wist het hoe de presentatie eruit moest gaan zien. Leren 

om een PowerPoint te maken… dat werd zijn doel.

 

Er was eens een kind dat tijdens de gymles graag trefbal speelde. 

Het was gemotiveerd, deed enthousiast mee en had veel lol. Helaas 

had het moeite met het afgooien van kinderen, het probeerde het 

wel, maar gooide vaak mis. Dat frustreerde het en gaf het geen goed 

gevoel. Leren een bal gericht te gooien… dat werd zijn doel.

Er was eens een kind dat een reflectie aan het schrijven was voor 

zijn portfolio. Het reflecteerde op zijn rekenwerk. Het was er trots op 

dat het begreep hoe een deelsom in elkaar zit. Het had ontdekt dat 

de antwoorden niet altijd klopten, omdat het foutjes maakte in de 

minsommen. Leren om een minsom onder elkaar uit te rekenen… dat 

werd zijn doel.

Er was eens een kind dat van de groepsleider de opdracht kreeg te 

oefenen met het schrijven van de letter f. Soms leek het namelijk net 

een b, omdat de onderste lus niet onder de lijn kwam. Daardoor had 

het veel fouten in zijn schrijfwerk. Leren om de letter f goed te schrij-

ven… dat werd zijn doel.

Persoonlijk Ontwikkel Plan
We wilden deze kinderen leren hoe ze 

zichzelf verder kunnen helpen. Daarom 

hebben we het Persoonlijk Ontwikkel 

Plan (POP) geïntroduceerd.

Met het POP willen we bereiken dat de 

kinderen:

- zich bewust worden van hun kunnen en 

hun eigen invloed daarop;

- zichzelf doelen kunnen stellen om op 

een hoger plan te komen; 

- kunnen reflecteren op hun eigen werk.

We beseffen dat we met deze doelstellin-

gen de lat vrij hoog leggen en ook dat het 

een proces is, dat kinderen niet van de 

ene op de andere dag geheel zelfstandig 

met een POP aan de slag kunnen. Voor 

sommige kinderen zullen niet alle doelen 

haalbaar zijn. Het werken aan een POP 

bevindt zich in principe in de laatste fase van het proces van zelfstan-

dig werken naar zelfverantwoordelijk leren. Niet alle kinderen komen 

op de basisschool in die fase terecht. Toch kan het POP, mits goed 

begeleid, ze een eind op weg helpen in hun ontwikkeling.

een PoP in de bovenbouw 
anja sikkEnGa En catHElijnE dirkMaat

Een aantal jaren geleden nam de bovenbouw van de Krullevaar de blokperiode onder de loep. Aanleiding was 
onder andere de jenaplanopleiding die we met het gehele team volgden. Omdat wij ons wilden verdiepen in het 
zelfverantwoordelijk leren, gingen we onder andere aan de slag met het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en mochten 
een proeftuin opzetten in onze groepen. 

 

REFLECTIE 

Heb ik geleerd wat ik wilde leren? Ja/ nee, omdat: 

 

 

Wat zou ik de volgende keer anders doen en waarom? 

 
 

Reflectie van:                                     (juf/meester/groepsgenoot) 

Wat zou ik nog meer over dit onderwerp willen leren? 
 

 

Wat was TOP? 
 

 

Welk gevoel heb ik bij deze zelfstudie en waarom?  

 
 

Wat is je TIP? 

Persoonlijk Ontwikkel Plan van_______________   
 

Week: 
 

 
     

gevoel de wereld expressie beweging taal en lezen rekenen 
Mijn leerdoel:  
             
Zo ga ik het doen:  
  
  
Dit heb ik nodig:    
    
Ik heb hulp nodig van: 

 
   

Ik werk samen met:   Zolang werk ik eraan:  
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Uit bovenstaande voorbeelden blijkt waaruit een ontwikkelpunt kan 

voortkomen, waarover een kind een POP kan doen. Het kan zijn dat 

een kind zelf ontdekt dat het een bepaalde vaardigheid nog niet 

onder de knie heeft. Het kan ook zijn dat een groepsgenoot het 

daarop wijst. Vaak komt een ontwikkelpunt voort uit een reflectie-

gesprek. Soms geeft de groepsleider aan waar een kind een POP 

over zou moeten of kunnen doen. Een POP is niet verplicht, tenzij de 

groepsleider het noodzakelijk vindt dat een kind aan iets extra aan-

dacht besteedt. Het mooiste zou zijn dat het kind zich realiseert dat 

dit een goed middel is om je doel te bereiken en het als een vanzelf-

sprekendheid ziet. 

Hoe werkt het?
Om aan een ontwikkelpunt te kunnen werken moet er een dui-

delijk plan gemaakt worden. 

Het kind vult zijn ontwikkelplan in op een formulier met zes 

plaatjes, die elk een ontwikkelingsgebied aangeven. Deze 

gebieden zijn de wereld, gevoel, expressie, beweging, taal/

lezen en rekenen. De plaatjes en ontwikkelingsgebieden cor-

responderen met die van het reflectieformulier uit het portfolio.

Op het formulier, een aangepaste versie van het formulier dat 

we van het JAS hebben gekregen, vult het kind het leerdoel in 

met behulp van de vraag: Wat wil ik leren? De ervaring leert dat 

dit het moeilijkste onderdeel van het POP is. Voor veel kinderen 

is het erg lastig om vanuit een ontwikkelpunt een leerdoel te 

formuleren dat SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realis-

tisch en tijdgebonden) is. De rol van de groepsleider is hierin vrij 

groot. Hierover later meer.

Vervolgens maakt het kind een plan van aanpak, door na te 

denken over de vragen:

• Hoe ga ik het doen?

• Wat heb ik ervoor nodig? 

• Hoe lang ga ik eraan werken?

• Heb ik hulp nodig en zo ja, van wie? 

• Wil ik samenwerken en zo ja, met wie?

Zo leert het kind om na te denken over wat je moet of kunt doen om 

iets te bereiken.

De tijd die een kind mag gebruiken om aan een POP te werken ver-

schilt per leerdoel. Wij gebruiken vaak een tijdslimiet van twee weken 

(en dan bijvoorbeeld een kwartier per blokperiode). Het kan ook voor-

komen dat een kind genoeg heeft aan een week of bijvoorbeeld aan 

twee keer een half uur. 

Na de geplande tijd vult het kind de reflectievragen in. Het nadenken 

over deze reflectievragen is een belangrijk deel van het leerproces. 

Het kind wordt zich zo bewust van wat het heeft gedaan en geleerd 

en zijn eigen invloed daarop. Ook wordt dan duidelijk of de geplande 

tijd lang genoeg was.

Naast de eigen reflectie is er op het formulier ruimte voor reflectie 

door iemand anders, bijvoorbeeld een groepsgenoot of de groepslei-

der. Vaak is dat degene met wie is samengewerkt of die hulp heeft 

geboden.

Soms heeft een kind hulp nodig van een groepsgenoot. Die kan 

ermee instemmen een deel van zijn blokperiode te helpen. Vaak kop-

pelt een ‘helper’ een leerdoel aan het helpen en doet hij er een POP 

over. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Als een POP af is kan het kind er voor kiezen het in zijn portfolio te 

doen. Zo reflecteert hij er uitgebreider op en viert het als het ware zijn 

ontwikkeling door er extra bij stil te staan.

rol van de groepsleider
Als het kind zijn leerdoel heeft ingevuld op het formulier dan laat 

het dit aan de groepsleider zien. De groepsleider kijkt hier met een 

kritische blik naar. Veel kinderen stellen heel algemene leerdoelen, 

zoals ‘Ik wil beter leren tekenen’, ‘Ik wil mooier leren schrijven’, ‘Mijn 

leerdoel is om vaker tafels te oefenen’. Beter, mooier, vaker… Aan de 

groepsleider de taak om de juiste vragen te stellen om zo een kind tot 

een specifieker leerdoel te laten komen. Natuurlijk is elk kind anders 

en weet je als groepsleider wat ieder kind aankan en welke eisen je 

kunt stellen.

Na afloop van een POP volgt er een nabespreking van de groeps-

leider en het kind. Als het leerdoel is behaald en de groepsleider het 

proces van dichtbij heeft kunnen meemaken zullen de positieve pun-

ten benoemd worden en zal dit een korte nabespreking zijn. Als het 

leerdoel niet behaald is en het POP op een andere manier is verlopen 

dan de planning was, zal het gesprek wat langer zijn en meer inhoud 

hebben. De vragen die dan gesteld kunnen worden zijn ‘Wat is er de 

reden van dat het leerdoel niet behaald is?’, ‘Is het kind er aan toe 

om dit leerdoel op dit moment te behalen?’, ‘Was het een realistisch 

leerdoel of zou het in kleinere stappen uitgevoerd moeten worden?’, 

‘Hoe wil het kind/de groepsleider nu verder?’.

in ontwikkeling
We zijn nu een paar jaar verder sinds de start van onze proeftuin. Het 

werken met het POP gaat nog niet altijd zoals we voor ogen heb-

ben, maar de visie op het POP is voor ons erg duidelijk en we streven 

ernaar deze binnen onze mogelijkheden te realiseren.

We zouden het persoonlijk heel goed vinden  het POP een vaste plek 

geven binnen de blokperiode. Door meer vanuit het portfolio te wer-

ken zal dat als vanzelf kunnen gaan. Het mooie is dat ons onderwijs, 

net als wijzelf en de kinderen, altijd in ontwikkeling is. We blijven dus 

zoeken naar de beste manier om de kinderen verder te helpen in hun 

ontwikkeling.
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Anja Sikkenga en Cathelijne Dirkmaat zijn stamgroepleiders van 

een bovenbouwgroep op De Krullevaar, Christelijke basisschool 

voor Jenaplan- en Kwadraatonderwijs te Hoogeveen. 

Vragen en/of reacties zijn welkom! 

a.sikkenga@pricoh.nl 
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leren trefballen
Er was eens een kind dat als ontwikkelpunt had om beter te leren 
trefballen. 
Tijdens de blokperiode gaat het daar een POP over doen.
Op het POP-formulier schrijft het zijn naam en de datum. Het 
kleurt het plaatje van beweging, want het vindt dat dat ontwik-
kelingsgebied het beste bij zijn leerdoel past. Het beantwoordt de 
vragen van het formulier:
- Mijn leerdoel:

 Ik wil gerichter een bal leren gooien, zodat ik meer kin-
deren af kan gooien tijdens trefbal.

- Zo ga ik het doen:

 Ik ga met een bal op stilstaande en bewegende blokken 
gooien.

- Dit heb ik nodig:

 Een bal, een kast, blokken, iemand die de blokken 
beweegt, de speelzaal.

- Zo lang werk ik eraan:

 Twee weken, elke blokperiode plan ik een kwartier in.
- Ik heb hulp nodig van:

 Ik vraag Joris (groepsgenoot) om mij te helpen om de 
blokken te bewegen.

- Ik werk samen met:

 Ik hoef niet echt samen te werken, ik heb al hulp.
Het kind gaat naar de groepsleider en bespreekt het plan. Even-
tueel wordt samen een planning in het planboekje van de blok-
periode gemaakt. De groepsleider zorgt ervoor dat de speelzaal 
gereserveerd wordt. Joris, het kind dat hulp biedt kan ook een 
POP doen over het hulp bieden, zodat daar ook meteen een leer-
doel aan verbonden wordt.

Na de geplande tijd van twee weken beantwoordt het kind de 
reflectievragen: 
- Heb ik geleerd wat ik wilde leren?

 Ik heb mijn leerdoel bijna gehaald, het richten op stil-
staande blokken lukt goed.

- Wat zou ik de volgende keer anders doen en waarom?

 Meer serieus werken, we waren niet altijd goed aan het 
werk.

- Wat zou ik nog meer over dit onderwerp willen leren?

 Gerichter leren gooien op bewegende blokken, dat lukte 
nog niet zo goed.

- Welk gevoel heb ik bij dit POP? (goed gevoel, niet zo’n goed 
gevoel, trots gevoel)

 Aan de ene kant een goed gevoel, omdat ik nu bij trefbal 
vaker iemand af kan gooien die stilstaat. Aan de andere 
kant een minder goed gevoel, omdat ik niet altijd serieus 
werkte.

Daarna laat het kind een aantal reflectievragen door een ander 
(bijvoorbeeld groepsleider of groepsgenoot) invullen, in dit geval 
door Joris.

-  Top: Je kunt nu goed iemand afgooien, want het gericht 
gooien gaat veel beter.

-  Tip: De volgende keer de tijd beter gebruiken. 

Het kind levert het ingevulde POP bij de groepsleider in, die het 
nakijkt, registreert en met het kind nabespreekt.

Minsommen
Er was eens een kind dat als ontwikkelpunt had om minsommen 
onder elkaar (cijferend) uit te rekenen.
Samen met zijn groepsleider vult het een POP in.
- Mijn leerdoel:

 Ik wil minsommen kunnen uitrekenen zonder fouten.
- Zo ga ik het doen:

 Ik ga uitleg vragen en oefenen.
- Dit heb ik nodig:

 Rijen minsommen, ruitjespapier en iemand die mij uitleg 
kan geven.

- Zo lang werk ik eraan:

 Eén week, elke blokperiode plan ik een kwartier in. Ook 
gebruik ik tien minuten van de rekentijd per dag.

- Ik heb hulp nodig van:

 Juf.
- Ik werk samen met:

 Timo, want hij doet hier ook een POP over.

Na de geplande tijd van één week beantwoordt het kind de 
reflectie vragen: 
- Heb ik geleerd wat ik wilde leren?

 Ja, want ik begrijp nu hoe je de eenheden, tientallen en 
honderdtallen onder elkaar moet zetten. Ook snap ik het 
lenen nu.

- Wat zou ik de volgende keer anders doen en waarom?

 Niks, het ging goed.
- Wat zou ik nog meer over dit onderwerp willen leren?

 Ik ben benieuwd of mijn deelsommen nu nog beter gaan.
- Welk gevoel heb ik bij dit POP? (goed gevoel, niet zo’n goed 

gevoel, trots gevoel)

 Ik ben trots, omdat ik mijn doel heb gehaald.

Daarna laat het kind de reflectievragen door de groepsleider  
invullen.

- Top: Je snapte mijn uitleg snel en kon het daarna ook aan 
Timo uitleggen.

- Tip: Gebruik wat je geleerd hebt nu ook bij de deelsommen.
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Tafelgroepen binnen de stamgroep, zijn ze doel of middel en doen 

ze er sowieso toe? Doet het ertoe hoe je ze samenstelt, hoe vaak je 

ze wisselt? Vanuit de jenaplanliteratuur is de tafelgroep in de stam-

groep de thuisbasis van de kinderen. In de tafelgroep vindt uitwisse-

ling plaats tussen kinderen onderling. De tafelgroep is van essentieel 

belang voor hun ontwikkeling. Binnen de sociale, emotionele, cogni-

tieve en morele ontwikkeling is coöperatie heel belangrijk. In samen-

werkings- en hulprelaties worden kinderen uitgedaagd het beste van 

zichzelf te geven en verder te ontwikkelen: leren door samenwerken. 

Waarde van tafelgroepen
Ik zie een grote meerwaarde van het werken met tafelgroepen in mijn 

bovenbouwgroep:

• Thuisbasis van de kinderen binnen de stamgroep

• Ervaringen en oplossingen worden uitgewisseld en gedeeld

• Mentorschap tussen de kinderen is natuurlijk vorm te geven

• Maatjeswerk

• Kinderen leren van elkaar 

• Kinderen leren hulp vragen en hulp bieden aan jongere of oudere 

kinderen

• Kinderen leren elkaars kwaliteiten benutten

• Kinderen leren uit te gaan van mogelijkheden en niet van onmoge-

lijkheden

Ik werk nu 22 jaar in het basisonderwijs, waarvan 20 jaar in het jena-

planonderwijs en heb altijd met tafelgroepen gewerkt. Heel bewust 

heb ik voor deze vorm van groeperen binnen de stamgroep gekozen, 

omdat ik het leren van, met en door elkaar namelijk essentieel vind.

nieuwe tafelgroepen
Om het proces van tafelgroepen vormen en de voordelen ervan hel-

der te krijgen, beschrijf ik hieronder een stukje uit het proces van 

tafelgroepjes maken in mijn bovenbouwgroep Zwanenhof.

De kinderen willen heel graag na de kerstvakantie tafelgroepjes wis-

selen. Dat gebeurt in onze groep soms als er door de kinderen om 

gevraagd wordt. Als de groep het aangeeft, dan gaat het altijd vol-

gens een vaste procedure. Eerst bespreek ik met de groep wat de 

afspraken over de tafelgroepjes zijn, bijvoorbeeld in elk tafelgroepje 

moeten er kinderen van groep 6, 7 en 8 zitten. In elk groepje moeten 

ook jongens en meisjes zitten. We bespreken waarom dat zo belang-

rijk is. Verder komt aan de orde dat je goed moet kijken of je je ook 

kunt concentreren naast je nieuwe buurman of -vrouw. De kinderen 

die op hun eigen plaats willen blijven zitten, zoals de twee autistische 

kinderen die op een plaats met zo min mogelijk prikkels zijn beland, 

mogen daarvoor kiezen. 

samen leren in een tafE lg RoE P  
‘Ik  hoor eigenlijk in groep 7, maar ik heb een extra jaar middenbouw gedaan. Mijn vader en moeder zijn gescheiden en 
ik woon bij mama. Soms ga ik naar papa toe, dat is leuk, die woont in Amsterdam. Ik kan best goed tekenen. Vroeger 
zeiden ze dat ik adhd’er was, maar ik ben een beetje dyslectisch en soms wat druk, meer niet.’ Aan het woord is Bjorn. 
De andere kinderen weten natuurlijk allang dat hij vaak heel druk is. Maar nu er nieuwe tafelgroepjes zijn gevormd, 
moet hij het zelf weer benoemen in zijn tafelgroep. 

HannEkE Van VEldHuisEn 

Petra vertelt in haar tafelgroep over het weekend: ‘Ik ben 
met Lies naar de Efteling geweest op de studiedag voor 
Pasen. Dat was keigaaf, maar wel heel koud. In de Python 
zijn we wel vier keer geweest, want het was helemaal niet 
druk. Lies gilt heel gek als ze ondersteboven gaat, ik ben 
helemaal niet bang.’
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Van te voren bespreken we dat het dus kan zijn dat je graag een 

andere plaats wilt, maar dat je dan niet meer kunt zeggen dat je toch 

op je oude plaats wilt blijven zitten, wanneer je ziet dat er niet zulke 

fijne plaatsen voor jou over zijn.

Iedereen die wil wisselen gaat naar de clusterruimte, in de klas zit-

ten deze keer nog zo’n acht kinderen op hun ‘oude’ plaats. Nu komt 

eerst groep 7 een plaatsje zoeken, dan groep 6 en dan groep 8.  Er 

wordt per jaar gemiddeld zo’n twee keer gewisseld en telkens mag 

een andere groep beginnen met kiezen. Het is steeds weer een prach-

tig proces, dat echt bijdraagt aan de groepsvorming binnen de stam-

groep. 

Als iedereen een plaats heeft gevonden, bespreken we of iedereen 

aan alle voorwaarden heeft voldaan en of alle kinderen het gevoel 

hebben dat het goed is zo. Als er onoverkomelijke problemen zijn 

worden deze besproken. Uitgangspunt hierbij is dat je het een week 

moet proberen en we het daarna evalueren in de groep. Ook meld ik 

dat je altijd kunt komen, als er zaken zijn waar we niet aan hebben 

gedacht.

Ik zag er in het verleden altijd tegenop. Nooit liep het voor mijn gevoel 

vlekkeloos, ik vond het een noodzakelijk kwaad. Sinds ik het met 

andere ogen bekijk en het proces van de groep voorop stel en duide-

lijk ben in de speelruimte van de kinderen, vind ik het een terugkerend 

cadeau. Wat zie je hier veel van jezelf en je omgang met kinderen in 

terug. Het is ook echt een reflectie op je eigen handelen.

ik en de ander
Steeds wanneer tafelgroepjes gewijzigd worden, doen we spelletjes in 

het groepje. Je leert elkaar kennen, je moet als een gezin dealen met 

elkaar: wat heb ik in huis? Er is een wisselwerking tussen tafelgroepjes 

en de stamgroep: waar moeten we bij jou rekening mee houden? Al 

in de eerste schoolweek vertellen we veel aan elkaar, want we zijn 

allemaal speciaal met eigen kwaliteiten en eigenaardigheden. 

Kinderen leren hun vertrouwen te geven aan anderen, wanneer ieder-

een zich in de groep bloot heeft moeten geven, ook de juf of de 

meester. Dit proces wordt aan het begin van het jaar in de grote kring 

en bij wisselen van tafelgroepjes in de kleine groep herhaald. Ze raken 

oprecht vertrouwd met elkaar. Wat is dit een mooie voorbereiding op 

de gemeenschap van onze samenleving. Als we zo met elkaar kun-

nen werken, leren, spelen en vieren, zijn we in staat het maximale uit 

onszelf en de ander te halen.

in gesprek
Voor ons als groepsleiding betekent het dat we kinderen moeten 

leren een beroep op elkaar te doen. De kinderen moeten eerst ieder-

een in hun tafelgroepje bevraagd hebben voor ze hun vraagteken zet-

ten en bij mij kunnen komen. Dat vraagt een grenzeloos vertrouwen 

in de kinderen en jezelf als groepsleiding. Dat vraagt ook van kinderen 

dat ze over grenzen heen leren kijken. Ook als achtstejaars kun je 

namelijk iets aan een jonger kind vragen. Je leert je eigen en elkaars 

grenzen ontdekken. Voorwaarde bij het overleggen is dat iedereen 

gebruik maakt van zijn liniaalstem, waarbij je stem niet verstaanbaar 

mag zijn buiten de dertig centimeter van een liniaal. Zo hebben we 

ook een tafelgroepjesstem, die voor het gesprek in de tafelgroep is 

bedoeld. 

Hanneke van Veldhuisen is stamgroepleider  

van de  bovenbouwgroep Zwanenhof van  

jenaplanschool Antonius Abt in Engelen 

Fotografie: Felix Meijer

Ik begin altijd zelf. Vertel bijvoorbeeld dat ik ga gillen wan-
neer ik bang ben. Wanneer ik met een groep-op-de-fiets 
een drukke straat moet oversteken, raak ik in paniek, wan-
neer iemand niet precies doet wat ik zeg en ga ik gillen. Ik 
kan harder blaffen dan bijten en dat is echt uit zorg voor 
jullie. Daarna gaan de kinderen aan elkaar hun makke en 
hun kwaliteit vertellen. 

Na elk weekeinde vertellen de kinderen van een tafel-
groepje in vijf minuten aan elkaar wat ze hebben mee-
gemaakt. Telkens is er een ander kind de leider van het 
gesprek. Daarna kiezen ze wie van hen het aan de stam-
groep mag vertellen. Daarna mag van elk tafelgroepje een 
kind een minuut aan de hele stamgroep vertellen over het 
weekeinde. Wie iets echt aan de groepsleiding wil vertellen, 
doet dat in de kleine pauze. Zo zijn kinderen in de tafel-
groep afhankelijk van elkaar en minder van de juf. En het 
kost minder tijd dan vroeger, toen we soms drie kwartier 
naar elkaar zaten te luisteren. Die tijd is er niet meer en dat 
is niet erg.
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Opstellen van criteria
Er zijn verschillende manieren om een nieuwe stamgroep te forme-

ren. Alle scholen die hebben meegewerkt aan deze enquête  maken 

gebruik van een aantal criteria van waaruit de verdeling wordt 

gemaakt. Het is echter niet altijd duidelijk of al deze scholen die crite-

ria ook op papier hebben gezet. 

Om min of meer gelijke stamgroepen te krijgen wordt rekening 

gehouden met een evenredige verdeling van:

- jongens/meisjes; 

- zesde-, zevende- en achtstejaars; 

- kinderen met specifieke zorg zowel cognitief als qua gedrag

- mits van toepassing verdeling over verschillende locaties

In de meeste scholen wordt er eerst een overzicht gemaakt van de kin-

deren die komend schooljaar in groep 7 en 8 zitten. Dit wordt gedaan 

door de stamgroepleider, al dan niet geholpen door de intern begelei-

der. De bovenstaande criteria worden dan inzichtelijk gemaakt. 

De stamgroepleider(s) van de middenbouw maken een overzicht van 

de kinderen in groep 5.

Wat te doen met broertjes en zusjes in dezelfde stamgroep? Hier 

wordt niet in alle scholen hetzelfde over gedacht. Er zijn scholen waar 

broertjes en zusjes niet bij elkaar in de stamgroep komen. Andere 

scholen geven aan dat het soms voorkomt, maar dan is er wel eerst 

overleg gevoerd met de ouders en kinderen.

inbreng van kinderen
Hierin zijn grote verschillen te zien tussen de scholen. Een school 

schrijft dat kinderen geen keuze  hebben, omdat het zoveel verwach-

tingen schept. Een andere school doet het alleen in bijzondere geval-

len en dan peilt de stamgroepleider de ideeën en/of behoeftes van 

het kind. 

Soms is er ook een ‘vaste’ doorstroom van de ene middenbouwstam-

groep naar de andere bovenbouwgroep. Kinderen weten dan al in 

welke stamgroep ze komen. Mochten kinderen toch overgaan naar 

een andere stamgroep dan samen met een vriendje of vriendinnetje.

Er zijn ook scholen waar kinderen zelf inbreng hebben. Kinderen vul-

len dan een keuzelijst in waarop ze aangeven bij welke kinderen ze 

graag in de stamgroep willen zitten. Het wil echter niet zeggen dat dit 

ook altijd gehonoreerd kan worden.

De overgang naar een nieuwe bouw biedt ook weer nieuwe kansen 

om andere combinaties te maken en te laten ontstaan.

van M I DDE N - naar bovE N bouw  

Elk jaar is het weer een 
hele klus om de vijfdejaars 
die naar de bovenbouw 
gaan goed te verdelen 
over de verschillende 
bovenbouwgroepen. 
Waar let je op, wie is er 
verantwoordelijk en zeker 
niet onbelangrijk: wat is 
de inbreng van ouders en 
kinderen in deze?
Vragen die we schriftelijk 
voorgelegd hebben aan tien 
jenaplanscholen, verspreid 
over het land. 

MarjOn clarijs
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inbreng van ouders
De inbreng van de ouders is per school verschillend. Opvallend is ech-

ter wel dat op de meeste scholen de inbreng van de ouders gering 

is. Ouders kunnen een brief schrijven, hun voorkeur aangeven met 

betrekking tot vriendjes en vriendinnetjes van hun kind, maar dat wil 

niet zeggen dat deze ook gehonoreerd wordt. De verzoeken worden 

meegenomen, maar de stamgroepleiders nemen de beslissing. Een 

aantal scholen geeft aan dat er niet gekozen kan worden voor stam-

groepleiders. 

Het is belangrijk dat de communicatie naar ouders duidelijk en helder 

is. Ouders moeten weten wat er van hen verwacht wordt en welke 

inbreng ze wel of niet kunnen hebben. 

samenstellen van de nieuwe stamgroepen
Op de meeste scholen die meegedaan hebben aan de enquête wordt 

de verdeling gemaakt door de stamgroepleiders van de middenbouw. 

Zij kennen de kinderen het beste. Daarna wordt het voorgelegd aan 

de intern begeleiders en de stam-

groepleiders van de bovenbouw. 

Pas dan wordt de definitieve 

samenstelling vastgesteld.

Op één school wordt de eerste 

groepsindeling gemaakt door de 

onderwijsinhoudelijk directeur 

samen met de bouwcoördinato-

ren. Die indeling wordt daarna 

besproken met de teamleden, 

waarna zij nog nieuwe aan-

dachtspunten kunnen aanreiken.

Door wie de eerste groepsinde-

ling ook wordt gemaakt, alle 

scholen zijn het er over eens dat men samen verantwoordelijk is voor 

het samenstellen van de nieuwe stamgroepen. Directie, intern bege-

leider en stamgroepleiders.

De ervaring leert dat er altijd ouders zijn die graag veranderingen wil-

len zien als de definitieve groepsindeling bekend gemaakt wordt. De 

meeste scholen geven aan dat er gelegenheid is om met elkaar in 

gesprek te gaan. Wanneer er geen zwaarwegende argumenten zijn, 

wordt er in de meeste gevallen niet meer geschoven.

Bekendmaking nieuwe groepsindeling
Als de nieuwe groepsindeling klaar is wordt deze meegegeven aan de 

kinderen of aan de ouders tijdens het laatste rapportgesprek. Daarna 

is er voor de kinderen nog de gelegenheid om te ‘wennen’ in hun 

nieuwe groep. De frequentie hiervan is op elke school anders en vari-

eert van één tot drie dagdelen.

Na het wennen is de eerste belangrijke stap voor het nieuwe school-

jaar genomen. Voor de stamgroepleiders en alle andere betrokke-

nen is er weer een pittige klus 

geklaard. De nieuwe stamgroe-

pen zijn gereed en nieuwe zesde-

jaars kunnen uitkijken naar hun 

nieuwe stamgroep vol met uitda-

gingen en ontdekkingen.

Met dank aan de 

geënquêteerde scholen voor 

hun informatie.

Marjon Clarijs is redactielid van 

Mensenkinderen.

Fotografie: Rik Brussel  

en Felix Meijer

ik BEn stil

Ik ben stil

Ik ben in de klas

Maar je ziet me bijna niet

Ik weet niet hoe dat komt

Ik ben stil

Vaak ben ik stil

Stil ben ik bijna altijd

In de klas

Samen in de klas met andere 

kinderen

Kinderen die praten

Kinderen die praten, soms 

schreeuwen

Ik ben een kind

Een kind zonder geluid

Er komt niets uit

Er komt niets uit mij

Lijkt het wel.

Tijdens het spel

Zijn er altijd anderen, zij wel

Ik kan mezelf niet veranderen.

Ik ben stil

Ik ben stil en soms vergeten

Ze zien me niet

De juf niet

De kinderen niet

Ze zien me niet

Alles krijg ik altijd

Alles krijg ik altijd als laatste

tenslotte…

Tenslotte ben ik ook klein

Ze kijken niet

Ze kijken niet in mijn gezicht

Ze kijken over me heen

De dingen gaan langs mij heen.

De juf kijkt….

De juf kijkt weer

De juf kijkt weer en meer

De juf vraagt…. 

De juf vraagt meer

De juf vraagt weer en meer

De juf ziet me staan.

Ik laat iets van me horen

Ik laat iets van me horen, 

zelfs waar ik me aan kan storen

De juf luistert

en de kinderen ze luisteren mee

De juf ziet me

en de kinderen ze kijken mee

Ik word gezien

Ik ben graag gezien

En ik groei

En ik zeg nog steeds niet veel

Maar nu zeg ik het wel

als ik iets vind, iets voel

Iets van belang

Ik ben niet meer bang

Ik kijk

en ze kijken terug

Ik lach   

en ze lachen terug

Ik leer

Ik leer meer

Ik leer meer met vertrouwen

Ik ben gezien

Ik word gezien

Ik besta

Heb het volle recht van bestaan

En koester mij daaraan

Ik verlang net als jij

Net als de juf

Net als iedereen

Herkend te zijn

Erkend te zijn

Erkend

Herkend

Verken ik

De wereld om mij heen

Ik ben stil

Alleen

Als ik dat wil!

Marjelein Biesheuvel , groepsleider van  jenaplanschool De Tovercirkel in Malden,  
schreef deze tekst voor de presentatie van haar kindlogboek in het kader van de jenaplanopleiding.

h E t  v E R h a a l  v a N  D E  b o v E N b o u w E R



M E N S E N K I N D E R E N  132  mei 201226

lara

van baSIS- naar 
vooRgEzEt oNDERwIjS
Een duik in het verleden
Deze keer vond ik in Pedomorfose een artikel van Zr. Madeleine Ahsman, schoolleider van jenaplanschool De Lanteerne in Nijmegen met 

als titel ‘Over de streep’. Een titel die me direct deed denken aan het televisieprogramma. Daar gaat het echter niet over, maar wel over de 

streep tussen het basis-, toen nog lager, en voortgezet onderwijs. Zij probeert de streep enigszins te vervagen en aan te geven dat er wel ver-

schillen zijn, maar dat deze overbrugbaar zijn. Contacten over en weer en terugkoppeling van oud-leerlingen zijn daarbij belangrijk. 

Ze schrijft dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs voor haar school een punt van zorg was, toen zij in 1966 besloten over te stappen 

naar het concept van Peter Petersen. Ze wilden er in ieder geval voor zorgen dat de kinderen niet buiten de maatschappij kwamen te staan 

en dat ze zich in het voortgezet onderwijs niet onzeker zouden voelen door een gebrek aan noodzakelijke kennis. Toch wilde de school de 

uitgangspunten en de werkwijze van het Jenaplan serieus nemen. Om op de hoogte te blijven van wat kinderen nodig hebben om succesvol 

in het voortgezet onderwijs te kunnen functioneren, hebben ze van het begin af aan contact gehouden met hun oud-leerlingen.

Zuster Madeleine schrijft verder: ‘Al in het eerste jaar kwam er een klacht uit het voortgezet onderwijs.  

Enigszins gespannen hoorden we de klacht aan: ‘Onze kinderen verveelden zich stierlijk in de  

studielessen, waar gebruik van woordenboek en het samenstellen van een verslag geleerd werd.’

De kinderen ervaren ook verschillen in sfeer. Dat vertellen ze niet alleen als ze terug komen op 

hun oude basisschool, maar gelukkig ook in het voortgezet onderwijs. 

Onder haar artikel laat ze nog een oud-leerling van haar school aan het woord die er net een 

jaar brugklas op heeft zitten: ‘Mijn lagere schooljaren zullen voor mij onvergetelijk fijn blijven. Het 

samenwerken, leren, vieren en spelen zullen in mijn verdere leven doorwerken. Daardoor was de 

overgang naar de middelbare school op bepaalde punten moeilijk.’

Klaas Dijkhuis

Ik ben Lara Bakir en zat op jenaplanschool De Dukdalf in Leiden.

In de brugklas van het Visser ’t Hooft Lyceum moest ik erg wennen aan het systeem. Op de 

basisschool werd je werk niet nagekeken met cijfers en kreeg je al je vakken van maar één 

leraar of lerares en dus had je ook een vast lokaal. 

Het is erg fijn dat je nu bij mij op school vertrouwenspersonen hebt, met wie je echt goed 

kunt praten. 

Ik heb op de basisschool veel gehad aan de kringgesprekken. Je kon goed met elkaar pra-

ten. Verder hadden we ook altijd dat elk kind een krantenstukje moest meenemen. Het was 

de bedoeling dat je het voorlas en er vragen over ging stellen. Dit hielp mij en vast ook veel 

andere kinderen om hun kennis te verbeteren.

Ik had een hele leuke tijd op jenaplanschool De Dukdalf. Het was een erg fijne school.

Ik ben Lola Mantingh en zit nu op het Vis-

ser ’t Hooft Lyceum in Leiden. Mijn jongere 

jeugd heb ik doorgebracht op jenaplan-

school de Kring in Oegstgeest. Er zaten voor-

delen aan: je leert goed samenwerken en je 

hebt geen huiswerk. Als kind is het natuur-

lijk super fijn om altijd alles te kunnen doen 

zonder dat je hoeft na te denken dat je nog 

huiswerk moet maken en daarom niet kan 

afspreken. De overstap naar een middelbare 

school is dan wel anders. Je hebt veel huis-

werk en weet dus niet zo goed, hoe je dat 

allemaal moet plannen. Toch lukt dat na een 

aantal weken of maanden wel. Verder is het 

allemaal niet zo anders, behalve dan dat ik 

op de basisschool geen biologie, geschiede-

nis of aardrijkskunde had.

Een ander voordeel is dat je met allemaal 

verschillende leeftijden in de klas zit. Eerst 

vond ik dat heel fijn, want ik ging meer met 

oudere kinderen om. Maar toen ik zelf in 

groep acht zat, deed ik liever dingen met 

kinderen van mijn eigen leeftijd. Iedereen 

had het naar zijn zin op onze school. Er 

werd nauwelijks iemand gepest en iedereen 

speelde met elkaar.

Ik vond het een leuke school. Ik heb er een 

leuke tijd meegemaakt. Ik vond het fijn  

samen projecten te doen in plaats van alleen. 

Bij de meeste beroepen gaat het vooral om 

samen werken, daar heb ik dus een groot 

voordeel mee. 

In 1969 werd de Stichting Jenaplan onder 

andere door Suus Freudenthal opgericht. 

Tevens richtte zij het tijdschrift Pedomor-

fose op, waar zij vele jaren redacteur van 

was. Dit stopte in 1981 en werd later 

opgevolgd door Mensenkinderen. 

In de Suus Freudenthalbibliotheek in 

Utrecht zijn alle nummers nog in te zien.

Het artikel van Zr. M. Ahsman staat in 

Pedomorfose, jaargang 12, november 

1980, nr. 47.

lOla

h E t  v E R h a a l  v a N  D E  b o v E N b o u w E R



M E N S E N K I N D E R E N  132  mei 2012 27

reproduceren en componeren
Zingen is al sinds het ontstaan van kloosterscholen een muziekactiviteit 

die op scholen plaatsvindt. Het vak muziek in de basisschool kent echter 

naast het zingen nog andere domeinen. Zingen en spelen op instrumen-

ten of met bodypercussie vormen het domein muziek maken. Daarnaast 

zijn er nog de domeinen luisteren, muziek vastleggen en bewegen.

Als we kijken naar het domein ‘muziek maken’ dan kunnen we con-

stateren dat in tegenstelling tot de vakken beeldende vorming, dans  

en drama vooral muziek gereproduceerd wordt die door anderen 

geschreven is in plaats van dat er zelf muziek door kinderen wordt 

gecreëerd of  geproduceerd. De meeste kinderen vinden dit reprodu-

ceren overigens heel erg leuk en interessant om te doen. Bij mij kwam 

de vraag boven drijven of er ook andere, wellicht meer betekenis-

volle, manieren zijn om binnen de muren van de basisschool muziek 

te maken. Misschien dat het componeren van muziek met kinderen 

daar een mogelijkheid voor is. 

In dit artikel wil ik, uitgaande van de opgedane ervaringen op Basis-

school De Vijver in Den Haag, uiteenzetten hoe je met kinderen in de 

bovenbouw muziek kunt componeren. 

driefasenmodel
Om zowel kinderen als groepsleiders handvatten te geven om tot 

componeren te komen heb ik gebruik gemaakt van een model, zoals 

dat gebruikt wordt op ontwikkelingsgerichte scholen voor lees- en 

schrijfactiviteiten (Pompert, 2004). Dit model bestaat uit drie fasen: 

1 Creëren van een gemeenschappelijke basis; 

2 Creëren van ideeën en het schrijven van de compositie; 

3 Presentatie en publicatie of opname.

Deze fasen zal ik hieronder verder uitwerken.

creëren van een gemeenschappelijke basis
Net als het voor het schrijven van eigen teksten van belang is om nut 

en noodzaak van het schrijven van een tekst in te zien en een idee te 

hebben wat allemaal mogelijk is om een eigen tekst te schrijven, zijn 

deze zaken ook van belang bij het componeren van eigen muziek. 

Hoewel de meeste mensen dagelijks op verschillende momenten met 

muziek geconfronteerd worden, is niet iedereen zich even bewust 

van wat er klinkt. Hier wordt door bedrijven soms handig gebruik van 

gemaakt. Muziek wordt gebruikt om mensen harder te laten werken, 

aan te zetten tot kopen, zich op hun gemak te laten voelen in liften 

en stations, maar ook om jongeren te ‘verjagen’, omdat ze een voor-

keur hebben voor andere muziek dan klassieke muziek.

Muziek bestaat uit drie aspecten: klankaspecten, vormaspecten en 

betekenis. Onder klank vallen toonhoogte, toonduur, sterkte en 

klankkleur. Deze aspecten kunnen componisten inzetten om een 

muziekstuk te ontwerpen. Om een muziekstuk te componeren is 

het noodzakelijk vorm te brengen in de klanken die ter beschikking 

staan van de componist. Hiervoor heeft hij drie vormaspecten tot zijn 

beschikking, namelijk herhaling, contrast en variatie. Tenslotte wordt 

in vorm gezette klank pas als muziek beschouwd als het betekenis 

heeft voor mensen. In een fabriek zijn allerlei geluiden te horen. Deze 

zullen in de meeste gevallen niet als muziek worden ervaren. Overi-

gens wil dat niet zeggen dat muziek altijd mooi gevonden moet wor-

den. Muziek kan ook agressie oproepen. Onder het aspect betekenis 

valt bovendien de functie die een muziekstuk heeft. Zo is er muziek 

waarop mensen kunnen dansen, marcheren of alleen maar  naar kun-

nen luisteren. Ook kinderen kunnen, gebruikmakend van klank, vorm 

en betekenis, zelf muziek componeren.  

MuzIEK 
in de bovENbouw  
MicHEl HOGEnEs

Hoewel muziek overal om ons heen aanwezig is en mede door 
computers, tablets en mobiele telefoons steeds makkelijker 
verkrijgbaar is, blijft de groep kinderen die actief muziek maakt 
achter bij de groep kinderen die ‘alleen’ naar muziek luistert. 

In september 2010 ging de landelijke campagne ‘Muziek Telt!’ 

van start in het concertgebouw in Amsterdam. Op allerlei plekken 

in het land zijn onder de vlag van deze campagne projecten van 

start gegaan om kinderen te enthousiasmeren voor muziek. Eén 

van de projecten die aan ‘Muziek Telt!’ gelinkt is is het project 

‘Zing’es!’ dat zich richt op het promoten van het zingen in de 

basisschool. Op de website www.muziektelt.nl/zing-es zijn voor 

basisscholen goed bruikbare liedjes en instructievideo’s te vinden.
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Voor het creëren van een gemeenschappelijke basis kunnen diverse 

activiteiten ondernomen worden. De groepsleider kan met de kinderen 

luisteren naar muziek, een verhaal of gedicht voorlezen, een schilderij 

bekijken, maar ook een bouwwerk centraal stellen. Afhankelijk van de 

ervaring die kinderen hebben met betrekking tot componeren kunnen 

elementen gekozen worden die abstracter voor ze zijn of juist dicht bij 

hun belevingswereld staan. Belangrijk is dat de groepsleider de bedoe-

lingen van een activiteit altijd helder op het netvlies heeft staan. Hij 

speelt een bemiddelende rol tussen de betekenisvolle activiteit die aan-

geboden wordt en de bedoelingen die achter deze activiteit zitten. Dit 

mag ook bij het vak muziek niet uit het oog verloren worden. Gevaar is 

dat muziek anders alleen gezien wordt als een vermakelijke activiteit en 

niet als vak waarbij kinderen gemotiveerd zijn het musiceren, luisteren 

of componeren zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.

Een voorbeeld: ik wil de kinderen eigen composities laten maken naar 

aanleiding van een muzikaal verhaal. Het meest bekend is wellicht 

Peter en de Wolf, maar er zijn meer van dit soort composities. In de 

eerste fase van het compositieproces laat ik de kinderen luisteren naar 

het begin van een jazzbewerking van Peter en de Wolf, uitgevoerd 

door het Metropole Orkest. We hebben daarna gesproken over het 

verhaal, de instrumenten die in het muziekstuk voorkomen en het 

herkennen van de dieren in de muziek. Aansluitend hebben we naar 

nog drie korte, heel verschillende, muziekfragmenten geluisterd. De 

luistervragen die de kinderen steeds meekregen waren: Welke sfeer 

wordt in ieder fragment opgeroepen? En: Hoe heeft de componist dit 

voor elkaar gekregen? 

creëren van ideeën en het schrijven van de 
compositie
Nadat alle fragmenten beluisterd zijn en er over de verschillende 

klank-, vorm- en betekenisaspec-

ten is gesproken, kan er worden 

overgegaan naar de tweede fase 

van het compositieproces. In 

deze fase gaan de kinderen zelf 

aan het werk. Dit kan uiteraard 

individueel, maar het werken in 

groepjes kan heel handig zijn, 

omdat ze dan verschillende 

instrumenten in hun compo-

sitie kunnen verwerken en op 

afgesproken momenten hun 

compositie kunnen uitproberen. 

Bovendien kan samenwerkend 

leren heel motiverend werken 

en kinderen aanzetten tot resul-

taten die ze individueel wellicht 

nooit bereikt zouden hebben.

Alle groepjes kregen van mij een kaart met daarop een heel kort ver-

haaltje dat als basis diende voor de eigen compositie. Deze verhaal-

tjes gingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals op reis gaan, een 

sportwedstrijd en een achtervolging. Belangrijk is dat de verhaaltjes 

een duidelijke verhaallijn hebben en er meerdere emoties in voorko-

men, zodat ze goed in muziek om te zetten zijn. 

Een aanvullende opdracht was om de compositie vast te leggen met 

behulp van grafische notatie. Daarvoor kun je drie soorten muziekno-

tatie gebruiken: 

1 Absolute notatie, waarbij muziek wordt vastgelegd met behulp van 

noten.

2 Grafische notatie, waarbij muziek wordt genoteerd in strepen en 

stippen. De verschillende klankaspecten worden grafisch weergege-

ven. Een dikke stip is een korte harde klank, terwijl een klein stipje 

kort en zacht klinkt. Een streep klinkt lang en een dikke streep die 

steeds smaller wordt geeft een lange toon weer die steeds zachter 

wordt. Denk bijvoorbeeld aan de klank van een bekken of een tri-

angel. De aanslag is sterk, maar de klank wordt steeds zachter. Ook 

hoog en laag kan worden weergegeven door hoge tonen hoog op 

het papier te zetten en lage tonen laag te noteren. Het enige klank-

aspect dat niet kan worden genoteerd is klankkleur. Dit kan echter 

in geen enkele notatiewijze. Het is altijd nodig te schrijven dat iets 

dof of scherp of bijvoorbeeld als een trompet moet klinken. Grafi-

sche notatie wordt niet alleen op scholen gebruikt. Ook beroemde 

modern klassieke componisten hebben zich van grafische notatie 

bediend. 

3 Picturale notatie: afbeeldingen, zoals tekeningen, schilderijen en 

foto’s, geven weer wat voor klanken er gespeeld moeten worden. 

Deze wijze van noteren levert een grote diversiteit aan uitvoeringen 

van de muziek op.

Hoewel het een misvatting is dat componeren altijd gepaard gaat 

met notatie en improvisatie zonder notatie, geef ik de voorkeur aan 

het gebruik van diverse notatievormen. Muzieknotatie biedt kinderen 

handvatten voor reflectie en helpt hen inzicht te krijgen in muzikale 

structuren en concepten (Hogenes, 2010).

Een belangrijke stap in de tweede fase van het compositieproces en 

misschien zelfs wel de belangrijkste stap in het hele compositieproces,  

is het reviseren van de composities. Met reviseren wordt bedoeld het 

Syafik en Christian zijn op weg naar de voetbaltraining. Op de fiets 

rijden ze door het drukke verkeer. Als ze bijna bij het voetbalveld 

zijn, horen ze een auto luid toeteren en een andere auto heel hard 

remmen. O jee, nu gaat het fout. Hevig geschrokken van wat ze 

hebben gehoord en gezien komen Syafik en Christian aan op de 

training. Gelukkig zijn ze al snel over hun schrik heen en tijdens 

het wedstrijdje winnen ze ook nog. Moe en tevreden gaan ze op 

de fiets weer naar huis.
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met de kinderen kijken naar de wijze waarop een compositie verbe-

terd kan worden. Dit is vergelijkbaar met het reviseren van een tekst 

die door kinderen is geschreven. De revisie kan plaatsvinden op drie 

niveaus:

1 Op de ideeën van de componist en de inhoud van de compositie;

2 De constructie van het muziekstuk en de vorm;

3 De notatie van de muziek.

Hierbij dien je als groepsleider zo veel mogelijk concrete vragen te 

stellen, door zelf te vragen en kinderen te stimuleren om dat ook te 

doen. Door kinderen zoveel mogelijk op elkaars vragen te laten reage-

ren kun je de betrokkenheid hooghouden.

Presentatie en publicatie of opname
Het met de kinderen toewerken naar een presentatie werkt in de 

meeste gevallen heel motiverend.  Ook kunnen composities die gere-

viseerd en bijgesteld zijn in een eigen muziekboek worden opge-

nomen. Tegenwoordig is het ook redelijk eenvoudig muziek op te 

nemen. Veel kinderen in de bovenbouw beschikken over een mobiele 

telefoon, die de mogelijkheid biedt om geluid op te nemen. Uiter-

aard zijn er ook meer geavanceerde mogelijkheden om muziek op te 

nemen, waardoor de kwaliteit van de opname verbetert. 

laat je verrassen
De afgelopen jaren heb ik 

veel ervaring opgedaan in het 

componeren met kinderen van 

verschillende leeftijdsgroepen. 

Het onderzoek op Basisschool 

De Vijver heeft laten zien dat 

kinderen componeren als bete-

kenisvolle activiteit ervaren. 

Het driefasenmodel helpt kin-

deren om op gestructureerde 

wijze aan het werk te gaan. 

Een opdracht als ‘bedenk een 

muziekstuk voor vijf instrumen-

ten met de omvang van een 

minuut’ wordt door de mees-

ten als veel te open ervaren. 

Het driefasenmodel biedt naast 

structuur ook vrijheid om met eigen ideeën en samen met andere 

kinderen en de groepsleider tot een heel eigen compositie te komen. 

Het reviseren van de compositie is van wezenlijk belang om het com-

poneren op een hoger plan te brengen. Eerlijkheid gebied hierbij wel 

te zeggen dat het componeren met een kleine groep of met een indi-

vidueel kind tot meer succes leidt dan componeren in de grote groep. 

Hoewel ik zeer mijn best gedaan heb om met een hele groep com-

posities te reviseren, lukt het slechts enkele kinderen om dat niveau 

te bereiken dat makkelijk haalbaar is bij het werken met een kind of 

een kleine groep. 

Ik hoop dat meer groepsleiders het aandurven om met muziek en het 

componeren ervan in de bovenbouw aan de slag te gaan. Kinderen 

vinden het fantastisch om te doen en ze zullen je  versteld laten staan 

van hun resultaten. 

Michel Hogenes is als docent aan de pabo en als onderzoeker 

verbonden aan de Kenniskring Jeugd en Opvoeding van 

De Haagse Hogeschool. Daarnaast geeft hij pedagogiek en 

psychologie aan de afdeling Docent Muziek van Codarts, 

Conservatorium Rotterdam.

Fotografie: Felix Meijer

Cartoons: Janneke Kaagman

Bronnen

Hogenes, M. (2010). The Child as Composer. Paper 

Presentation. China: ISME.

Pompert, B. (2004). Thema’s en taal. Voor de 

bovenbouw. Assen: Van Gorcum.

www.muziektelt.nl/zing-es

CD: Peter en de Wolf – Sergei Prokofiev, bewerking 

voor jazz orkest Gunter Schuller, uitgevoerd door het 

Metropole Orkest o.l.v. Gunter Schuller.
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Gepest!
Ik loop naar mijn fiets. Het was een vreselijke dag, alweer! Met moeite 

bedwing ik mijn tranen.

‘Daar hebben we haar weer.’

Ik probeer ze te negeren en pak mijn fiets.

‘Kijk me aan als ik tegen je praat!’

Ik krijg een duw in mijn rug.

‘Dat wordt wat met jou volgend jaar op de middelbare. Als je niet 

eens naar degene kijkt die tegen je praat.’

Ik wil weg fietsen, maar een van de jongens pakt mijn fiets vast. 

‘Waar gaan we zo snel heen?’

‘Naar huis,’ fluister ik.

‘Wat zeg je?’

‘N-naar huis’ stamel ik.

‘N-n-n-naar huis?!’ Doet de jongen spottend na.

Hij laat mijn fiets los. Met een rood hoofd fiets ik weg. De groep lacht 

me uit!

Als ik thuis ben plof ik op de bank. Ik merk nu pas dat ik de hele rit 

gehuild heb. Mijn moeder is niet thuis, ze is nooit thuis.

Ik las laatst een boek over een jongen die gepest werd. En ik zie het 

nu pas, ik word ook gepest. Het verhaal komt goed als de jongen het 

vertelt. Maar ik wil het niet vertellen.

Morgen zou ik op schoolkamp gaan, maar ik denk niet dat ik ga. Ik 

heb mijn spullen nog niets eens gepakt.

Geschrokken kijk ik achterom. Er klopt iemand op de deur. Het is 

Mark. Ik schrik me dood. Ik veeg vlug alle tranen weg.

Even later zit Mark naast me op de bank. ‘Je gaat toch wel mee op 

kamp hè?’

Ik zeg niks. 

‘Ik heb het gezien. Max en zijn vrienden pesten jou. Al een hele tijd.’

Ik moet bijna weer huilen. Maar gelukkig houd ik me in. ‘Het is mijn 

schuld. Ik doe gewoon iets verkeerd.’

‘Wat dan?’

Ik haal mijn schouders op. 

‘Je doet niks verkeerd. Zij doen iets verkeerd, ze pesten jou. Maar 

eigenlijk ben je een heel leuk meisje.’

Ik word knalrood. Heb ik weer, ik hoop dat Mark het niet ziet.

‘Alleen omdat zij zo stom tegen jou doen, wil er niemand met jou 

spelen. Het slaat nergens op. Maar het zal stoppen. Vertrouw me. Als 

jij morgen mee gaat op kamp, zorg ik dat alles goed komt.’

‘Echt waar?!’ Ik lijk wel een klein kind, die aan de juf vraagt of 

Sneeuwwitje echt bestaat. Natuurlijk kan Mark het niet oplossen. 

Mark is populair, die heeft echt geen tijd voor mij.

‘Ja, waarom ben ik anders hier?’

Daar zit wat in. Mark staat op.

Even later pak ik mijn spullen in. En wat gisteren nog 

onmogelijk leek is nu werkelijkheid, ik ga mee op kamp. 

Mark heeft geen woord gelogen. Alles is goed gekomen. Je moet 

gewoon op een ander vertrouwen. Niet denken dat het jouw schuld 

is, niet denken dat je het zelf moet oplossen. Vraag om hulp! 

Eén maand later is de laatste schooldag. Ik neem afscheid van mijn 

‘vriendinnen!’ en van mijn ‘vriendje’ Mark! Ik ga nu naar de middel-

bare. En ik weet zeker dat het ook daar leuk zal worden.

Sarah Hommersom was vorig jaar achtstejaars in een 

bovenbouwgroep van jenaplanschool Antonius Abt te Engelen

‘hoe onderscheiden we ons als jenaplanschool?’

Nagenoeg alle activiteiten van bureau Jenaplanspecialist 
concentreren zich op deze vraag.
Spreken de teamleden een gemeenschappelijke taal,  
waarmee je naar buiten kunt treden? 
Met een helder en gedragen uitwerking van het jenaplan
concept kan elke school aan de weg timmeren.
Het volgende aanbod van bureau Jenaplanspecialist helpt 
daarbij:

De jenaplankernkwaliteiten uitwerken tot een vernieuwd 
schoolprofiel
Het vormgeven van een op talenten gericht jenaplanconcept
De NJPV mappen voor wereldoriëntatie als basis voor een 
actueel wereldoriëntatie programma
De jenaplanopleiding, volledig op maat en dus afgestemd  
op schoolontwikkeling
Coachingsroutes voor beginnende jenaplandirecteuren,  
stamgroepleiders
Een jenaplancoördinator binnen de school

Zie voor het totale aanbod: www.jenaplanspecialist.nl

‘Het beste uit kinderen en volwassenen halen’

Jenaplanspecialist
06-23777883
jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl

De redactie heeft voor dit schooljaar een verhalenwedstrijd uitgeschreven om ook kinderen een plek te geven in 

Mensenkinderen. Voor dit nummer over de bovenbouw hebben we veel inzendingen ontvangen, bijvoorbeeld van de 

Zonnewijzer in Heerhugowaard, De Koning Davidschool in Ede, De Hussel in Grootebroek en De Canadas in Boxmeer. 

De keuze is deze keer gevallen op het gedicht ‘Een dag in de bovenbouw’ en het verhaal ‘Gepest’ van Sarah 

Hommersom van jenaplanschool Antonius Abt. Het gedicht van Pendo Diallo van De Brug in Utrecht is te vinden in 

‘Het verhaal van een bovenbouwer.’ Zij hebben beiden het boek ‘Dummie de mummie en de sfinx van Shakaba’ 

gewonnen; de scholen een abonnement op de informatieve website van de Junior Winkler Prins.
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kijken naar bijen
Het jaar 2012 is door een aantal natuurorganisaties uitgeroepen tot 

het Jaar van de bij. Aanleiding daarvoor is het gegeven dat het niet 

goed gaat met bijen die in volken leven, zoals de Honingbij, maar ook 

niet met alleen levende – ‘solitaire’ – bijen. De oorzaken daarvan zijn 

– zoals meestal – ingewikkeld, maar een van de factoren is het ver-

minderen van voedsel door minder, maar ook minder soorten bloe-

men. Het Jaar van de bij is bedoeld om deze trend te keren, allereerst 

door te leren zien welke bijen in onze omgeving rondvliegen. En die 

bewustwording, dat zien, kan gevolgd worden door handelen: het 

zorgen voor meer en meer verschillende bloemen voor bijen en het 

zorgen voor nestgelegenheid voor solitaire bijen. Voor scholen is in dit 

verband mooi en praktisch materiaal ontwikkeld.1 

Jenaplanscholen hebben hier een kans op mooie WO-activiteiten: 

onderzoekjes doen door de kinderen, iets doen aan 

verbetering van de situatie voor bijen (‘handelings-

perspectief’), contacten ontwikkelen met enthou-

siaste deskundigen in de omgeving en tevens 

bijdragen aan iets dat op veel grotere schaal 

speelt: begrip van biodiversiteit en de aantas-

ting daarvan. Het bijenthema is een perfecte 

illustratie van de problemen rond biodiversiteit.

Biodiversiteit
Biodiversiteit betekent allereerst de verschei-

denheid aan soorten planten en dieren. Die is 

heel groot. Alleen al in ons land komen 35000 

soorten voor. En dat is twee procent van het 

aantal soorten op de wereld! Bepaalde groe-

pen van soorten zijn bij het grote publiek 

het meest bekend en geliefd, zoals grote 

zoogdieren, vogels en vlinders. De meeste 

van de soorten in ons land krijgen wij vrij-

wel nooit te zien, bijvoorbeeld de talloze 

schimmels in de bodem. ‘Prikbeesten’ 

als bijen en wespen zijn meestal niet 

zo geliefd, maar desalniettemin heel 

belangrijk in het geheel van de natuur. 

Elke soort leeft in een eigen ‘wereldje’, 

‘habitat’ genoemd, wat slaat op de relaties met andere 

soorten, waaronder het eten en gegeten 

worden. De wisselwerking tussen levende 

wezens onderling en de niet-levende 

natuur (bodem, water, etc.) levert een inge-

wikkeld systeem op, dat we ‘ecosysteem’ 

noemen. Voorbeelden van ecosystemen zijn 

bossen, graslanden, moerassen, wateren. 

‘Biodiversiteit’ omvat dus meer dan ‘soorten-

rijkdom’, namelijk ook de rijkdom aan goed 

functionerende ecosystemen. Deze rijkdom aan 

soorten en ecosystemen staat sterk onder druk. 

Zo wordt een derde van de Nederlandse soorten 

met uitsterven bedreigd.

kennis van biodiversiteit  
Biodiversiteit is onmisbaar voor ons bestaan als 

mensen. We zijn ons dat vaak niet meer bewust, 

maar biodiversiteit is ons natuurlijk kapitaal en wordt 

ook wel de ‘brandstof van de natuur’ genoemd.2 

Om maar te beginnen met het voorbeeld van de 

bijen: honingbijen en hommels zijn essentieel voor de 

bestuiving van landbouwgewassen en planten in de 

natuur. Denk hier aan de teelt van fruit, kasgroenten 

leve de verscheidenheid
ZorGen voor biodiversiteit    kEEs BOtH

Wel eens over de Grote bladsnijder gehoord? En er een ge  
zien? Of de Witbaardzandbij? Een school kan de onderwijs- 
materialen van ‘Het jaar van de bij’ bestellen om dat te weten 
te komen. Er gaat dan een wereld open, voor kinderen en 
hun groepsleiders, namelijk de wereld van bijen. Bovendien 
kan je deze dieren een handje helpen. Een ideaal thema voor 
wereldoriëntatie dus. En als het dit schooljaar niet meer in 
te passen is: bestel dan vooral de materialen. Dan maak je 
van 2013 je eigen ‘Jaar van de bij’. Hierbij een bijdrage over 
‘biodiversiteit’, met de bijen als voorbeeld.
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als tomaten en paprika’s, de teelt van zaden van groenten. Andere 

bijensoorten zijn door hun bestuivingsactiviteit, samen met andere 

insectenbestuivers, belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in 

het algemeen. Dat is ook belangrijk voor een aantrekkelijk landschap 

voor recreanten.

Biodiversiteit draagt tevens bij aan de koeling en de verbetering van de 

luchtkwaliteit in steden, aan waterberging door vegetatie en bodem en 

het dempen van pieken en dalen in de waterafvoer, het tegengaan van 

uitdroging van de bodem en het zuiveren van water door micro-orga-

nismen en bodemdeeltjes (drinkwaterwinning). Biodiversiteit is belang-

rijk voor bescherming tegen plagen in de landbouw door natuurlijke 

vijanden en zorgt ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft.3 

Als we breder kijken dan ons land, dan is biodiversiteit ook van belang 

voor het zoeken van stoffen uit planten voor nieuwe medicijnen, 

voedingsmiddelen en nieuwe vezels en andere grondstoffen. Maar 

ook van wilde verwanten van nu belangrijke landbouwgewassen, in 

verband met het zoeken naar gewenste erfelijke eigenschappen. Tro-

pische regenwouden bijvoorbeeld hebben op deze terreinen al veel 

opgeleverd en het is waarschijnlijk dat met het uitsterven van soorten 

in deze bossen ook dergelijke mogelijkheden verloren gaan.

Deze binding met biodiversiteit verzwakt door het verlies aan soorten 

en de teloorgang en verarming van ecosystemen. Daardoor kunnen 

ecosystemen de hierboven genoemde functies niet meer of zwak-

ker vervullen. Er is echter ook sprake van verlies aan ervaringen met 

biodiversiteit, met name bij stadsbewoners.4 Alledaagse en zichtbare 

vormen van gebruik van natuur zijn verdwenen door verstedelijking 

en industrialisering.5 Bijvoorbeeld het (gereguleerd) halen van een 

wintervoorraad aan hout bij een boer met een ‘geriefbosje’, voor de 

kachel of het samen met een grootouder zoeken van eetbare padden-

stoelen in het bos. Daarbij ging het om functionele, praktische natuur-

kennis, inclusief de kennis van namen van planten en dieren. Onder 

zo’n praktische natuurkennis valt ook het nuchter leren omgaan met 

risico’s, ook wat betreft insecten. Ik zou bijvoorbeeld niet graag de 

mensen de kost geven die ten onrechte bang zijn voor zweefvliegen, 

die met hun zwart-gele uiterlijk lijken op wespen. 

Biophilia 
Die soortenkennis is ook van belang met het oog op geestelijke 

behoeften van mensen. Met het verlies van deze kennis gaat ook 

een verbinding tussen natuur en cultuur verloren, zoals de rol van de 

natuur in kinderversjes, poëzie en literatuur in het algemeen.5 Van 

jonge kinderen is bijvoorbeeld bekend dat zij spontaan een grote 

belangstelling hebben voor dieren en vanaf hun kleutertijd vaak dro-

men over dieren.6 Onderzoekers hebben de hypothese geformuleerd 

dat mensen in het algemeen een aangeboren affiniteit met de natuur 

hebben: biophilia. Deze neiging is nog het sterkst bij kinderen. Cul-

turele opvattingen en gewoonten kunnen deze verzwakken. Voor-

oordelen tegen insecten zijn in onze cultuur vaak sterk. Binnen een 

gangbare tweedeling van ‘nuttige’ en ‘schadelijke’ dieren worden 

insecten veelal bij de laatste ingedeeld en ‘kunnen daarom beter maar 

zo snel mogelijk gedood worden’. En dat terwijl slechts een half pro-

cent van alle insectensoorten echt problemen oplevert en wij mensen 

aan de overgrote meerderheid juist plezier beleven.7 Kinderen zijn 

nog gemakkelijk enthousiast te krijgen voor de studie van insecten en 

de interesse voor de diversiteit aan levensvormen zit in hun ‘natuur’.8 

Bij hen lijkt nog iets van de jager en verzamelaar een rol te spelen, in 

hun aandacht voor en observeren van andere soorten (dan de mens), 

als ‘geestelijk voedsel’. Zij willen ook weten hoe de dieren heten en 

hebben tevens een gevoel voor indelingen van dieren en planten. 

Door een tekort aan ervaring met inheemse dieren en planten weten 

kinderen er echter steeds minder over. Engelse kinderen kenden meer 

Pokémon-figuren dan inheemse planten en dieren. En bij Amerikaanse 

kinderen gold hetzelfde voor logo’s van automerken.9 Bij de vraag 

aan Nederlandse jongeren welke dieren in ons land zij zouden missen 

als zij zouden uitsterven werden ook leeuw en olifant genoemd!10 

Acties als die rond bijen zijn een goede mogelijkheid om de kennis 

van onbekende groepen dieren te vergroten. Daarbij is het exempla-

rische principe belangrijk, via de concentratie op een beperkt aantal 

soorten. Daardoor krijg je wat houvast in de grote verscheidenheid, 

als een ‘bruggenhoofd’ in onbekend gebied. Het gaat dan – om een 

voorbeeld te noemen - niet om het algemene begrip  ‘hommel’, maar 

om bijvoorbeeld de Boomhommel en de Aardhommel, inclusief het 

besef dat er blijkbaar meer soorten hommels bestaan!

Mensen voor biodiversiteit
Het herkennen en volgen van de bijen bij hun bloembezoek en andere 

onderzoekjes worden aangevuld door acties om hen een handje te 

helpen: dichtbij praktisch bezig voor biodiversiteit. En de kennisma-

king, indien mogelijk, met een imker, die met bijen werkt. Wat het 

zelf praktisch bezig zijn betreft gaat het om het zaaien of planten met 

bloemen die als voedselbron dienen, in combinatie met het scheppen 

van nestgelegenheid (‘bijenhotel’). Het liefst dichtbij, op het school-

terrein. Als dat niet mogelijk lijkt kan een hovenier of ontwerper uit-

genodigd worden om te adviseren over mogelijkheden. Soms kan er 

BIODIVERSITEIT
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meer dan je aanvankelijk denkt. Alternatieven of aanvullingen zijn 

natuurrijke tuinen van particulieren zo dicht mogelijk bij de school, 

bloemrijke plantsoenen en wegbermen, een moestuincomplex (daar 

zijn vaak ook veel bloemen). Dergelijke acties zijn ook exemplarisch 

voor het omgaan met milieuproblemen: je kunt altijd iets doen en het 

maakt kinderen gevoelig voor de rijkdom aan soorten in de natuur als 

een belangrijk goed, waar je van genieten kunt en van zo gaaf moge-

lijke ecosystemen waar je je voor kunt inzetten. 

Biodiversteit als rijkdom
Hier is ook een grondhouding ten aanzien van de natuur in het 

geding. We grijpen daarvoor ook terug op het onderwijspedagogi-

sche hoofdwerk van Peter Petersen, de ‘Führungslehre des Unter-

richts’. Hij schrijft daar over de ‘oerbronnen van het geestelijk leven’, 

ook wel aangeduid als de levenssferen of ‘grote werkelijkheidsgebie-

den’, waarin de mens leeft: God (zoeken naar zin), natuur en mensen-

wereld. Levenssferen die wel onderscheiden kunnen worden, maar 

ook met elkaar verbonden zijn. Het zijn ‘de drie grote werkelijkheden 

die noodzakelijk zijn voor een mensenleven en ten overstaan waarvan 

elk mens zijn leven moet leiden om zo (meer) mens te worden’ (‘sein 

Leben gewinnen und führen muss und allein Mensch werden kann’). 

Wat de natuur betreft zagen we al dat mensen niet zonder natuur, 

c.q. biodiversiteit kunnen. We kunnen natuur wel zonder cultuur den-

ken, maar cultuur beslist niet zonder natuur om te overleven. Maar 

menselijk leven is meer dan overleven: natuur is ook bron van schoon-

heid, verwondering, zelfkennis, van relaties met planten en dieren – 

de bijen! - en landschappen in hun verscheidenheid en samenhangen. 

Natuur is van existentieel belang. Het gaat, om een term van nu te 

gebruiken, om de natuursamenhang van het menselijk leven. Peter-

sen zag het grote gevaar van vervreemding van de natuur, vooral in 

de grote steden en duidde ze aan als ‘Menschenfresser, weil in ihr der 

Natureinfluss fast völlig ausgeschaltet ist’ (Petersen, 1962).11

Als de natuur of onze ervaring van natuur verarmt, worden we ook 

als mens een stuk armer en eenzamer.

Daarom: leve de mensenkinderen in hun verscheidenheid, leve de bio-

diversiteit, leve de bijen!

Kees Both is pedagoog, was landelijk inhoudelijk coördinator 

van de jenaplanscholen en houdt zich nu alweer jaren intensief 

bezig met de relatie kind en natuur. 

Illustraties: Jasper de Ruiter / www.tringa-paintings.nl

Noten

1. In het mededelingenkatern van Mensenkinderen van maart 2012 

staat beschreven welke materialen voor basisscholen te bestellen 

zijn. Zie ook www.jaarvandebij.nl 

2. Zie hiervoor Hendriks, K., L. Braat, e.a. (2011), Biodiversiteit werkt: 

ecosysteemdiensten. ‘s-Gravenhage: Ministeries van Infrastructuur 

en Milieu; Buitenlandse Zaken; Economie, Landbouw en Innovatie.

3. Een commissie van het Europees Parlement berekende dat het 

verlies van biodiversiteit de EU 450 miljard Euro per jaar kost! Een 

kwart van de planten en dieren in Europa dreigt uit te sterven. Bron: 

Duurzaam Nieuws nr.217 – 30 jan.2012

4. Miller, J. (2006), Biodiversity conservation and the extinction of 

experience. Trends in Ecology and Evolution, 20 (8): 430-434

5. Zie hierover met name: Schreier, H. (1995), Zur Erfahrung der 

Formenvielfalt und ihre pädagogische Dimension. In: Mayer, J. 

(Hrsg), Vielfalt begreifen. Wege zur Formenkunde. Kiel: IPN 

6. Myers, O.E. & C.D. Saunders (2002), Aminals as links toward 

developing caring relationships with the natural world. In: Kahn,  

P.H. & S.R. Kellert (eds.), Children and nature: Psychological, 

sociocultural and evolutionary investigations. Cambridge (MA)  

& London: MIT Press, p. 153-178

7. De film Microcosmos heeft bijgedragen aan een positiever houding 

ten aanzien van insecten. Zo ook het werk van Wageningse 

onderzoekers. Zie: Dicke, M. (2011), Blij met een dode mug en 

andere verhalen over insecten. Amsterdam: Bert Bakker.

 Zie ook Sun Mi Kim – Teaching through empathy: interview 

with Joanne Lauck. Spirit of MAAT, Vol. 1, nr. 10. http://www.

spiritofmaat.com/archive/may1/lauck.htm

 In een onderzoek naar de kennis van Nederlandse jongeren van 

Nederlandse planten en dieren noemde echter een vrij groot 

aantal dat wat hen betreft muggen, wespen en bijen zouden 

mogen uitsterven: Verboom, J. & U. Meier (2004), Teenagers and 

biodiversity: Worlds apart? Wageningen: Alterra, p. 27

8. Kellert, S.R.(1997), Kinship to mastery: Biophilia in human evolution 

and development. Washington (DC): Island Press Melle, U. (2008), 

De cognitieve ecologie van Paul Shephard. Lezing Zomerweek 

AardewerkVlaanderen  

9. Balmford, A., a.o. (2002), Why conservationists should heed 

Pokémon. Science 295: 2367 

10. Verboom & Meier (2004), p. 27

11. Zie over de relatie van het Jenaplanconcept en de natuur:

 Both, K. (2004), Wat doen jullie aan natuur op school? (1) Natuur 

als centraal gegeven in een Jenaplanschool. Mensenkinderen,  

jrg. 19, nr. 4 (maart), pag. 18-24

 Both, K. (2004), Wat doen jullie aan natuur op school? (2) Peter 

Petersen, de natuur en wij. Mensenkinderen, jrg. 19, nr. 5 (mei), 

pag. 19-22

Bronnen

www.jaarvandebij.nl; ook voor bestellen van materiaal voor scholen.

http://www.wildeweelde.org; een vereniging van hoveniers, 

ontwerpers, adviseurs en kwekers die werken op een ecologische 

manier.

http://www.bijenhouders.nl/afdelingen.php#overzicht; voor het vinden 

van imkers in de buurt.
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Positieve psychologie
In het huidige onderwijs wordt sterk gefocust op tekorten van kin-

deren, om daar vervolgens handelingsplannen voor te schrijven. Van 

der Wolf (2007, 2011) stelt dat we op de verkeerde weg zijn door 

zozeer de nadruk te leggen op problematiseren en diagnosticeren. De 

tijd lijkt rijp voor een omslag, hetgeen aansluit bij ontwikkelingen in 

de psychologie. Sinds 1999 is de positieve psychologie een belangrijk 

nieuw vakgebied geworden dat veel invloed heeft op gebieden als 

psychotherapie, welzijnswerk en ook op processen in het bedrijfsleven 

(Peterson, 2006; Seligman, 2011).  De positieve psychologie richt zich 

op de kracht van de persoon, dit in tegenstelling tot de traditionele 

klinische psychologie die vooral gericht was op tekorten en geeste-

lijke ziekten. Binnen de positieve psychologie wordt meer onderzoek 

gedaan naar de vraag hoe psychologische groei tot stand komt. Op 

basis van dat onderzoek wordt gepleit voor het versterken van de per-

soonlijke kracht van mensen door positieve activiteiten (Park, Peterson 

& Seligman, 2004). De nadruk ligt op de persoonlijke kwaliteiten van 

mensen, hun kernkwaliteiten. Naar aanleiding van empirisch onder-

zoek uit de positieve psychologie mag verondersteld worden dat het 

heilzaam is om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het 

versterken van zulke kernkwaliteiten, in het bijzonder bij kinderen. 

Onderzoek naar kernkwaliteiten
Voor ons onderzoek onder basisschoolkinderen is de volgende onder-

zoeksvraag geformuleerd: 

Wat zijn de effecten van een interventie, gericht op vergroting van de 

bewustwording en ontwikkeling van kernkwaliteiten bij kinderen in 

het basisonderwijs?

Ons onderzoek richtte zich op het effect van het stimuleren van het 

bewust gebruiken van kernkwaliteiten bij kinderen in het basisonder-

wijs en is uitgevoerd onder 781 kinderen op 15 verschillende scho-

len voor basisonderwijs, waarbij 33 leraren betrokken waren. Ofman 

(2010) noemt kernkwaliteiten onze meest ‘eigene’ eigenschappen. 

Ze vormen het potentieel aan persoonlijke mogelijkheden die wij tot 

onze beschikking hebben en die we al dan niet gebruiken. Kernkwa-

liteiten zijn in aanleg aanwezig en kunnen aangeboord en ontwik-

keld worden. Ieder mens beschikt over kernkwaliteiten die, indien zij 

gevoed en aangesproken worden, een bescherming vormen tegen 

njpv coNfERENtIE 2012 
Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2012

Het programma concentreert zich op het wezen van de stamgroep. 
De digitale inschrijving is 1 mei gestart.  

‘We hebben vandaag toetsen gehad en ik heb bij 

niemand afgekeken.’

‘ik vind rekenen leuk en ik leer er veel van.’

uitspraken van kinderen die meededen aan dit 

onderzoek en zich bewust zijn geworden van hun 

kernkwaliteit, respectievelijk ‘betrouwbaarheid’ en 

‘liefde voor leren’. 

bewustwordinG En ontwikkelinG 
Van KERNKwalItEItEN     PEtEr ruit En FrEd kOrtHaGEn

Hoe staat het met het welzijn van de kinderen op uw school? Wordt u ook zo moe van de steeds verdergaande 
prestatiedrang? Heeft het onderwijs niet de opdracht om kinderen meer te bieden dan hoge Citoscores?  Wilt u 
meer bezig zijn met de vorming van de persoon dan met prestaties? 
Onze stelling is dat een  kind dat zich veilig en competent voelt beter presteert dan een kind dat alleen de druk 
voelt om te presteren. Afgelopen jaar is er door ons onderzoek gedaan naar de effecten van het bewust maken 
van kernkwaliteiten bij kinderen in het basisonderwijs. 
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daG voor jENaPlaNScholEN met 
een sociaal-Zwakke populatie

Donderdag 4 oktober 2012 (jenaplanschool Wilgentoren, Hilversum)
Mailing wordt voor de zomervakantie 2012 verspreid.

problemen en die een gezonde psychische staat doen ontstaan, ver-

sterken en in stand houden (Seligman, 2002; Peterson & Seligman, 

2004). Kinderen blijken na een relatief korte interventie door hun 

leraren, redelijk goed in staat te zijn hun kernkwaliteiten te herken-

nen en die te verbinden met hun gedrag, waarbij we ook langere 

termijneffecten zagen. Leraren ontdekten dat het bewust worden en 

inzetten van kernkwaliteiten zinvol is. 

Enkele krachtige voorbeelden van het bewust worden en gebruiken 

van kernkwaliteiten bij kinderen, blijken uit de volgende uitspraken 

die door kinderen zijn gedaan: 

• Kernkwaliteit sociale intelligentie: ‘Ik heb met Gerda gepraat over 

haar broertje die al een hele poos overleden is.’ ‘Ik heb een praatje 

gemaakt met een gehandicapt meisje. 

Ze liep bijna huppelend naar huis. Het 

gaf mij een fijn gevoel.’ 

• Kernkwaliteit vriendelijkheid: ‘Bij het 

helpen van een ander in de gymzaal, 

kreeg ik er een fijn gevoel bij.’ ‘Ik heb 

geholpen met de was sorteren en  

ben er tevreden over.” 

• Kernkwaliteit spiritualiteit: ‘Want ik 

vertrouwde op God dat Hij mij kracht 

heeft gegeven. De hele dag denk ik 

eraan dat iedereen waardevol is en 

een doel heeft.’

resultaten uit het onderzoek 
Ons onderzoek liet verschillende resulta-

ten zien. Kinderen worden zich bewust 

van hun kernkwaliteiten en zijn er trots op. Een leraar meldde: ‘Twee 

kinderen kwamen bij mij in de klas achter hun kernkwaliteit ‘liefde 

voor leren’. Spontaan kwamen ze aan het eind van de dag naar me 

toe met de vraag of ze wat rekenwerk mochten kopiëren, want ze 

hadden die morgen de sommen niet helemaal begrepen. En dan kon-

den ze op die manier thuis nog oefenen. Prachtig! Afgelopen jaar 

heeft daar nog geen kind om gevraagd!’ 

Driekwart van de kinderen blijkt goed in staat om hun kernkwaliteit 

in verschillende contexten, opnieuw en zelfstandig te gebruiken. Het 

bewust inzetten van kernkwaliteiten wordt door ruim driekwart van 

de kinderen als een positieve activiteit ervaren, wat in bijna alle geval-

len een positieve emotie geeft.  

Ongeveer een derde van de kinderen gaf aan het zinvol te vinden 

dat ze zich bewust zijn geworden van hun kernkwaliteit, wat bij-

voorbeeld bleek uit het volgende interviewfragment: ‘Ik vind het 

wel heel leuk en het is misschien ook handig voor later. Je leert 

er nu al heel veel van en voor als ik later mijn kernkwaliteit meer 

ontwikkeld heb. Ik was me er nooit bewust van.’ 

Er is bij veel kinderen (80%) sprake van een langetermijneffect. Na 

drie maanden wisten de kinderen zich nog te herinneren welke kern-

kwaliteit zij gebruikt hadden tijdens het experiment, terwijl bijna 60% 

van de kinderen voorbeelden wisten te geven hoe zij hun kernkwa-

liteit nog steeds gebruikten. Kinderen ontwikkelen niet alleen een 

positieve kijk op zichzelf, maar ook op de andere kinderen (positief 

pedagogisch klimaat).

Samenvattend: het is duidelijk geworden dat het mogelijk is door 

middel van een relatief korte en eenvoudige activiteit invloed uit te 

oefenen op de persoonlijke groei van kinderen. 

Het onderzoek wordt in de tweede helft van 2012 gepubliceerd in 

een boek dat in de Verenigde Staten uitkomt.1 

Vervolgonderzoek
Voor een vervolgonderzoek zijn we op zoek naar scholen die bewust 

willen inzetten op de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van 

kinderen. In ons onderzoek willen we preciezer kijken naar de effec-

ten van het bewust worden en gebruiken van de kernkwaliteiten op 

welzijn. Ook bestuderen we het zogenaamde 3D-leren (Korthagen, 

2011): leren dat diepgaand is, duurzaam, en dat doorwerkt in gedrag. 

Diepgaand wil zeggen dat de gehele persoon betrokken is bij het leer-

proces. Het leren ontwikkelt zich daardoor van binnenuit (Korthagen 

& Lagerwerf, 2011). Duurzaam betekent niet alleen dat er sprake 

is van langdurige opbrengsten voor de persoon zelf, maar ook dat 

deze opbrengsten dienstbaar zijn voor de omgeving. ‘Doorwerken in 

gedrag’ wil zeggen dat er gedrag getoond wordt dat overeenkomt 

met alle persoonlijkheidslagen (Korthagen, 2011). We noemen dit 

ook wel authentiek gedrag. 

Uit eerder onderzoek van Park en Peterson (2009) is gebleken dat het 

bewust gebruiken van bepaalde kernkwaliteiten een positieve invloed 
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heeft op de leerprestaties van kinderen. Vanaf groep 5 wordt er actief 

deelgenomen aan het onderzoek. De groepen 1 – 4 nemen niet deel 

aan het onderzoek, maar kunnen wel met kernkwaliteiten aan de 

slag.  Experimenten met eenvoudige activiteiten, waardoor ook deze 

jonge kinderen bewust leren omgaan met hun kernkwaliteiten, zien 

er veelbelovend uit.

traject voor uw school
Bent u geïnteresseerd en wilt u meewerken aan dit wetenschappelijke 

onderzoek? Wij bieden een praktisch scholingstraject aan, bestaande 

uit twee cursusdagen, met tussentijdse oefeningen in de eigen prak-

tijk. Heeft u vragen over het onderzoek of over het traject? Neem 

dan contact op via p.ruit@driestar-educatief.nl of 0182-540373 of 

06-42698418.

Noten
1. Ruit, P. &. Korthagen, F.A.J. (2012). Developing core qualities 

in children. In Greene, W., Kim, Y. & Korthagen, F.A.J. (Eds.), 

Teaching and learning from within: A core reflection approach to 

quality and inspiration in education. New York: Routledge.
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Zet nu vast in je aGenda:  
Dag van en voor beginnende stamgroepleiders: 16 januari 2013
Dag van en voor jenaplandirecteuren: 27 maart 2013
Dag van en voor interne jenaplanbegeleiders: 27 maart 2013

Felix Meijer
deskundig in onderwijs

035 6280242

Op weg naar hedendaags jenaplanonderwijs
op zoek naar

boeiende, praktische scholing
of deskundige begeleiding?

             
Bel of mail naar felixmeijer@synego.nl voor 
een vrijblijvend gesprek en we maken een 

traject op maat.

Scholing
	 cursus	Jenaplan	Oriëntatie
	 cursus	Oudergesprekken

Begeleiding
	 één-jenaplan-zorgroute
	 jenaplankernkwaliteiten
	 opbrengst-	en	doelgericht		

	 jenaplanonderwijs
	 wereldoriëntatie	
	 levend	taalonderwijs	
	 teamvorming	en	visieontwikkeling

Coaching
	 (beginnende)	stamgroep-	

	 en	schoolleiders
	 bouw-	en	jenaplancoördinatoren
	 managementteam

 

Peter Ruit is senior opleidingsdocent, onderzoeker, supervisor en coach. Hij heeft ervaring met het doen van onderzoek, opleiden van 

(school)opleiders en teamtraining. Daarnaast is hij beoordelaar voor de Stichting Registratie Lerarenopleiders. 

Fred Korthagen is emeritus-hoogleraar onderwijskunde en senior-trainer. Hij heeft met veel scholen en andere onderwijsinstellingen in 

binnen- en buitenland gewerkt aan het werken vanuit kwaliteiten en won internationale prijzen voor zijn wetenschappelijk werk. 

Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer



Bijen	in	beeld
In de serie Dieren in beeld een boekje over de bijen 

naar aanleiding van het Jaar van de bij. Het geeft 

informatie over de leefwijze van de honingbij en 

vijftien soorten wilde bijen, die ook afzonderlijk 

worden besproken. Alle bijen staan afgebeeld op 

een uitklapkaart, waarop de bijbehorende pagina 

met informatie vermeld staat. Voor bovenbouwers 

en groepsleiders een informatief boekje uit een 

interessante reeks.

Besproken werd: ‘Bijen in beeld’, K. de Heer, 
KNNV Uitgeverij, ISBN 9789050114042, 32 pagina’s, € 4,95

Filosoferen	met	kinderen
Handleiding met veertig verhalen uit de hele wereld om te filo soferen 

met kinderen. De verhalen hebben thema’s als geluk, liefde, vriend

schap, vrede, vrijheid, respect, rechtvaardigheid en gelijkheid. In alle 

verhalen zitten aanknopingspunten voor kringgesprekken over de 

kinderen zelf en de wereld om hen heen. Bij elk verhaal staan een 

toelichting en vragen die gebruikt kunnen worden om het gesprek 

op gang te brengen en te structureren. Deze vragen zijn richtlijnen; 

de groepsleider dient vooral in te gaan op wat bij de kinderen leeft. 

De verhalen zijn gerubriceerd op thema en per verhaal wordt aan

gegeven bij welke groep en welk kerndoel het past. 

Besproken werd: 'Filosoferen met kinderen', N. de Theije- 
Avontuur en L. Kaniok, Pantha Rhei 2011, ISBN 
9789088400575, 128 pagina’s, €14,50 

Het	verhaal	van	het	kind
Een boek over de ontwikkelingspsychologie, waarin de ont

wikkeling aan de hand van verhalen over vijf verschillende 

kinderen beschreven wordt. Ze laten zien hoe kinderen van 

verschillende leeftijden zich ontwikkelen, hoe ze dingen leren 

en waarom ze reageren zoals ze reageren. Per verhaal komen 

diverse deelaspecten naar voren, zoals rijping, motoriek, 

emotie, identiteit, cognitie, taal, socialisatie en moraliteit.

Het boek plaatst de vijf verhalen in een theoretisch per

spectief door een beschrijving van de visie op kinderen 

door de eeuwen heen en van ontwikkelingspsycholo

gische theorieën van diverse deskundigen. Een prettig 

lezend boek door de vele praktijkvoorbeelden, niet alleen 

geschikt voor studenten, maar ook voor groepsleiders.

Besproken werd: ‘Het verhaal van het kind’, J. Hendrik-
sen, Thieme Meulenhoff 2011, ISBN 9789006955163, 
206 pagina’s, € 39,90

Het	verhaal	van	het	onbegrepen	kind
Dit boek gaat over gewone kinderen die op de een of 

andere manier ook ‘anders’ zijn. Er worden zes kinderen 

beschreven, allemaal met een opvallende eigenschap, 

zoals druk of onzeker gedag, langzaam of juist erg snel leren, die om 

een specifieke aanpak vraagt,. De verhalen in het eerste deel van het 

boek zijn geschreven vanuit het perspectief van het kind en geven 

een beeld van kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. In het 

tweede deel worden de verhalen in een theoretische kader geplaatst 

en belicht door deskundigen. 

Besproken werd: ‘Het verhaal van het onbegrepen kind’, J. Hendriksen, 
Thieme Meulenhoff 2012, ISBN 9789006952520, 174 pagina’s, € 37,20

Werken	vanuit	je	kern
Een boek met hetzelfde thema als het artikel ‘Bewustwording en 

ontwikkeling van kernkwaliteiten’ in dit nummer. Dit boek is echter 

gericht op volwassenen en gebaseerd op de kernkwaliteiten, zoals ze 

door Ofman in zijn kernkwadranten omschreven zijn. Door beter te 

denken, te voelen en te willen kan men zich beroepsmatig beter pre

senteren, aldus de auteurs. Ze beschrijven hiervoor oefeningen die 

ook van een theoretische achtergrond zijn voorzien. De oefeningen 

zijn erop gericht om de eigen kernkwaliteiten, idealen, behoeften en 

overtuigingen te ontdekken en de eventuele belemmeringen voor 

ontplooiing weg te nemen. De bijgevoegde cdrom biedt ondersteu

nend materiaal, zoals kaartjes en lijsten. Zinvolle oefeningen en mate

rialen om zelf of in teamverband te gebruiken.

Besproken werd: ‘Werken vanuit je kern’, F. Evelein en F. Korthagen, 
Nelissen 2011, ISBN 9789024418688,  
214 pagina’s, € 27,50
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Als na de zomervakantie de kinderen van groep zeven achtstejaars zijn geworden en er nieuwe zesdejaars zijn binnengestroomd, dan zijn er 

altijd van die zesdejaars die hun plaats niet helemaal weten, … vinden de achtstejaars. 

Rudi was zo’n zesdejaars. Hij had een klein brilletje, was wat onhandig en beweerde net iets te stellig dat hij allerlei fantastische dingen had 

gezien en had meegemaakt. Hij ondernam allerlei pogingen om in het gevlei te komen bij de achtstejaars en snapte niet dat het zo niet zou 

lukken. Integendeel.

In januari hadden we een prachtig project over de Steentijd. Een project opgezet volgens het Verhalend Ontwerpen. Zo kregen alle kinderen 

een poppetje waar ieder kind voor moest zorgen. Dat hield in dat ze kleren maakten voor hun poppetje, huizen bouwden, huizen in dorpjes bij 

elkaar zetten en ook voor eten zorgden door op jacht te gaan. 

De kinderen bedachten ook een naam voor hun Steentijder. Aanvankelijk kwamen er namen als Patricia en Jordy. Dat vonden ze toch niet zo 

gepast. Steentijders hadden waarschijnlijk andere namen, maar wie wist wat dat voor namen waren? Waar zouden ze dat kunnen vinden? Er 

waren kinderen die hun poppetje ‘Oempf’ of ‘Strumpf’ noemden. Ook ‘Indianennamen’  als ‘Sterke Beer’, ‘Dansend Blad’ en ‘Roos’ werden 

gekozen. Linda bleef dicht bij huis en doopte haar poppetje ‘Linde’.

Rudi kwam die dag om twaalf uur, zoals wel vaker, even bij me langs om wat bij te praten. Deze keer boog hij zich naar me toe, alsof we twee 

spionnen waren en op geheimzinnige toon vertelde hij dat hij zijn poppetje ‘Sterke Wolf’ wilde noemen.

‘Mooie naam,’ complimenteerde ik hem.

‘Ja, ik denk dat de anderen wel respect voor zo’n naam en voor 

mij zullen hebben.’

‘Vast en zeker,’ moedigde ik hem aan, terwijl ik dacht aan zijn 

eenzame strijd om bij de jongens van groep acht te mogen 

horen. Waarom zag hij niet in dat hij nu nergens bij hoorde?

Met een wrange glimlach zag ik hem de klas uitlopen. Maar zijn 

naamkeuze prikkelde me om het eeuwige nakijkwerk even aan 

de kant te leggen en me te verdiepen in de herkomst van de 

namen van de kinderen uit mijn stamgroep. De tijd tussen de 

middag was te kort om van iedereen de naam op te zoeken, 

maar ik deed wel een geweldige vondst. Een vondst die ik moei

lijk voor me kon houden. Een vondst die Rudi wellicht wat wind 

onder de vleugels zou geven. 

Die middag zette ik de groep eerst aan het stillezen en riep Rudi 

daarna bij me. 

‘Weet je dat jij en je poppetje bijna dezelfde naam hebben?’

‘O?’, zei het mannetje verwonderd.

Ik liet hem zien wat ik had opgeschreven:

Beroemde Wolf -> ‘Roemde‘Olf -> Rudolf -> Rudi 

We glunderden beiden bij deze ontdekking. Samenzweerderig 

vroeg ik hem om deze ontdekking nog even voor zich te hou

den. Met een brede zwaai kreeg ik  zijn vieze hand in de mijne 

geduwd. Zijn brilletje besloeg van opwinding toen hij plechtig en 

luid zei: ‘Meester, dat beloof ik.’

Alleen Linda keek even verwonderd naar Rudi en mij.

De volgende ochtend stonden alle namen van de kinderen op dezelfde manier op het bord. Maar niemand had zo’n stoere naam als Rudi. Met 

enige jaloezie keken de achtstejaars naar hem en zijn naam. Het gaf Rudi voor de rest van het steentijdproject een speciale status. Een status 

waar hij zo lang naar gesmacht had.

Ondanks zijn stoere naam bleef Rudi het daarna moeilijk houden in de groep. Gelukkig werd hij ook een keer achtstejaars.

Arjen Tabak is twintig jaar stamgroepleider van een bovenbouwgroep geweest. Cartoon: Janneke Kaagman.
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