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onderwijs- en opvoedingsdoelen
Een jenaplanschool is een pedagogische school, 
waarin naast onderwijskundige  ook pedagogische 
doelen gesteld worden. In dit nummer aandacht 
voor de verschillende doelen, het belang en de 
gevolgen ervan.
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laatste ontwikkelingen. 
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Monique Volman
Een pleidooi voor een visie op ‘leeropbrengsten’, 
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Hubert Winters
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Alex Rühle
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van zichzelf en hun kinderen vragen met hun 
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Tim Maan
De druk om te excelleren in onze samenleving is te 
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zijn.
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zonder	een	ander..............................................18
Sylvia Schipper
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leren samenleven als belangrijkste taak van de 
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Een kijkje in het Japanse onderwijs, waarin andere 
doelen worden nagestreefd dan in Nederland.
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Niels Vesters
Een kijkje in het Duitse onderwijs op het Jenaplan 
Gymnasium in Nürnberg.

signalementen	..................................................27
Klaas Dijkhuis en Felix Meijer
Recensies van interessante boeken over onderwijs 
en opvoeding.

en verder
Je-na	aan	’t	hart	................................................28
Felix Meijer
Een rubriek van en voor de lezer

evalueren	en	verantwoorden	...........................30
Spier ten Doesschate en Rachel van Vugt
Het totale leerproces van kinderen op een 
jenaplanschool laat zich niet vangen in Cito-
toetsen. Hoe breng je andere specifieke 
doelstellingen en resultaten in beeld?

onderwijsbeleid	op	de	valreep	........................32
Ad Boes
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In het onderwijs zijn we steeds 

meer gewend geraakt aan het 

formuleren van doelen en te 

bereiken resultaten. Dat doen 

we bij activiteiten op korte 

termijn, zoals een instructie, 

en ook op langere termijn, 

zoals in een groepsplan. Dit heeft 

meestal betrekking op cognitieve 

zaken, waarbij het bereikte resultaat 

gemakkelijk te meten of te observeren is.

Pedagogische scholen, zoals jena-

planscholen, hebben echter ook  

andere doelen, die betrekking 

hebben op de totale ontwik-

keling van kinderen. Het is 

echter de vraag of we die 

doelen, net als bij de cogni-

tieve zaken wel zo duidelijk 

op ons netvlies hebben. Ja, 

we weten wel dat we kinderen 

vaardigheden als samenwerken, 

plannen, zelfstandig werken en 

reflecteren willen leren, maar besteden 

we daar ook voldoende aandacht aan? 

Kinderen werken samen, maar of we dat 

ook stapje voor stapje, net als bij rekenen 

of taal, aan ze leren betwijfel ik. Toch zeg-

gen we dat we het belangrijk vinden dat 

kinderen leren samenwerken, zodat ze deze 

vaardigheid ook in de maatschappij, waar zij 

op een bepaald moment actief deel 

van uit gaan maken, kunnen gebrui-

ken.

Het aanleren van deze vaardigheden 

is gebaseerd op een bepaald mens- 

en maatschappijbeeld: Wanneer ik 

wil dat mensen in de maatschappij 

meer met elkaar verbonden zijn, 

dan moet ik daar in het onderwijs 

en de opvoeding ook aandacht aan 

besteden. Kinderen moeten dan in het onderwijs het beeld 

meekrijgen dat verbondenheid essentieel is. Of zoals de jena-

plankernkwaliteiten zeggen: ‘In de school worden activiteiten 

georganiseerd waarin het kind een relatie kan  

ontwikkelen met anderen’. 

In het boek ‘Van alles wat meenemen; diversiteit 

in opvoedingsstijlen in Nederland’ beschrijft 

Anke van Keulen vier opvoedingsstijlen: 

Opvoeding kan gericht zijn op het maat-

schappelijk functioneren en presteren, 

waarbij nadruk gelegd wordt op het 

behalen van goede schoolresultaten en 

het ambitieus zijn. Conformiteit, waarbij 

respect, goede manieren en gehoorzaam-

heid belangrijke begrippen zijn, is een 

ander doel. Net als autonomie, dat zich uit 

in zelfvertrouwen, zelfstandig oordelen, 

verantwoordelijkheidsgevoel en een eigen 

mening. De laatste stijl die zij benoemt 

is het ontwikkelen van sociaal gevoel, 

dat tot uiting komt in behulpzaamheid 

en rekening houden met anderen. De 

auteur van dit boek koppelt deze opvoe-

dingsdoelen aan verschillende bevolkings-

groepen. Ik vind het echter interessanter 

om te bedenken welke opvoedingsdoelen 

ik van belang vind in mijn werk en tij-

dens het opvoeden. En hoe ik die ver-

volgens doelgericht in activiteiten om kan 

zetten.  

Dit themanummer van Mensenkinderen 

laat veel mensen aan het woord die op een 

geheel eigen manier tegen opvoeden 

aankijken en daar vervolgens diverse 

onderwijsdoelen aan koppelen. 

We openen dit nummer met een 

aantal citaten uit kranten en tijd-

schriften, die mogelijk aanleiding 

voor een teamvergadering of 

ouderavond kunnen zijn. De Natio-

nale Opvoedweek, die in oktober 

georganiseerd wordt, kan daar een 

mooie gelegenheid voor zijn. We 

hopen dat dit nummer een gesprek 

op scholen op gang brengt over de 

specifieke doelstellingen van jena-

planscholen, waardoor doelgericht werken betrekking krijgt 

op de totale ontwikkeling van kinderen. Een totale ontwikke-

ling die niet direct meetbaar, maar over 

een aantal jaren hopelijk zichtbaar is in 

de maatschappij.

DoElgERIcht 
werken en opvoeden     Felix Meijer

Voor wie niet weet naar  

welke haVen hij wil,  

is iedere wind zinloos. 
Seneca

men weet niet hoe het moet
noch waar het toe leidt
maar men kan er de hele dag mee 
bezig zijn

opvoeden
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Als één van ons niet 
gelukkig is,  
is niemand het 
De 65-jarige Japanse leraar, Toshiro 

Kanamori, was begin september in 

Nederland. Hij is bekend geworden 

door de documentaire ‘Children Full 

of Life’ uit 2003. Kanamori is een 

inspirerende, authentieke groeps-

leider die tegen de conservatieve 

Japanse stroom in verbondenheid 

creëert met zijn kinderen. Kanamori 

wil kinderen die zelf kunnen den-

ken en goed voor zichzelf en voor 

anderen zijn. Vanuit zijn cultureel 

historisch besef, het zicht op maat-

schappelijke tendensen en een studie 

van de ‘vrijdenkers’,  formuleerde hij 

zijn waarden en waarheden.

Het artikel van Naoko Richters over 

‘Het jenaplanonderwijs in Japan’ 

op bladzijde 21 maakt duidelijk hoe 

bijzonder Kanamori in het Japanse 

onderwijs is.

Kanamori weet als geen ander dat 

omstandigheden veranderen en vaak niet te 

bepalen zijn. Twee kinderen van hem stier-

ven als baby. Hij raakte niet verbitterd, maar 

besefte dat het leven waardevol is en het de 

moeite loont om het zo gunstig mogelijk te 

beïnvloeden. Echt genieten en gelukkig zijn is 

het hoogst haalbare.

Omdat aandacht voor en inleven in elkaar ‘op 

het rooster staan’, kan Kanamori zijn levens-

lessen naar zijn leerlingen dan ook in één zin 

uitdrukken: ‘Als één van ons niet gelukkig is, 

is niemand het.’

Hetkind.org

Curling-generatie
Een man keek  gefascineerd naar het 

proces van een ontpoppende vlinder. 

Telkens brak de cocon een stukje 

verder open en zoog de vlinder 

haar vleugels een beetje verder vol. 

De worsteling was enorm. De man 

besloot de vlinder te helpen en pakte 

een schaar. Met een ferme knip hielp 

hij de vlinder en ontsloot het laatste 

stukje cocon. De vlinder lag weerloos, was 

niet meer bij machte haar verschrompelde 

vleugels vol te zuigen. Zij kon nooit meer vlie-

gen.

De huidige generatie ouders en groepsleiders 

wordt ook weleens schertsend de ‘curling-

generatie’ genoemd, naar de Olympische 

sport waarbij een granieten schijf doelgericht 

over het ijs wordt geschoven. Twee vegende 

sporters banen het pad voor de schuivende 

schijf, want geen vuiltje of oneffenheid 

mag belemmerend werken. Is dat 

wat onze kinderen nodig hebben: 

ouders en groepsleiders die hen zo 

vlekkeloos mogelijk naar hun vol-

wassenheid begeleiden? Gunnen 

wij onze kinderen eigenlijk hun wor-

stelingen of zijn we er bang voor? 

Bereiken we wat we willen met onze 

goedbedoelde bezorgdheid?

Wilma van Esch, Pedagogiek in de 

praktijk, april 2011

Als jij een appel 
pakt, vraag je aan 
je broertje of hij er 
ook een wil.
Al die aandacht voor het ikje van 

onze kinderen moet maar eens afge-

lopen zijn, vindt Steven Pont:

Het zijn niet de rijke, de mooie of 

slimme mensen die het gelukkigst 

zijn. Het zijn de sociaal meest vaar-

digen. Kinderen worden gelukkig 

door te leren samenwerken, zich 

met elkaar te verbinden.

En daar zit hem een moeilijkheid, want in 

de pedagogiek is te veel aandacht voor het 

individu, en te weinig voor diens sociale con-

text. Montessori, Korczak en andere grote 

pedagogen leefden allemaal grofweg tussen 

1885 en 1960. In die tijd kwam de individuele 

ontwikkeling van ieder kind centraal te staan. 

Ze hadden het over het zelfbeschikkingsrecht 

van kinderen en over de erkenning van hun 

individualiteit. Het was op zich goed dat men 

dat ging inzien, tot die tijd was er vooral een 

groepscultuur. Dat was in die tijd 

dus een goede ontwikkeling. Ze 

hadden gelijk. Ze riepen rood in een 

tijd dat alles blauw was. Maar nu is 

alles allang rood en wordt het tijd 

dat er weer eens blauw geroepen 

wordt. In plaats van dat we de focus 

nu verleggen naar de verbinding met 

anderen, schieten we namelijk door 

in individualisme.

Steven Pont, NRC Handelsblad, 

19 januari 2012 en de Gooi- en 

Eemlander, 23 juni 2012

Voor mij is het doel van het basisonderwijs: het leren verbouwen van je eigen 

groenten. Les 2 het plukken van een kip. Les 3 
Het villen van een konijn.

 En dan 

begint pas taal en reken
en. En als je dat niet al

s basisopleiding hebt gehad, deugt 

de rest van het onderwijs nooit meer.
Rijt de Jong, vuurtorenwachter van Workum, Joris’ showroom, 29 december 2011
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Watermanagement
We moeten ons in internationaal perspectief 

niet blind staren op kinderen uit andere lan-

den die voor taal en rekenen beter presteren 

dan Nederlandse kinderen. Want kennis van 

deze basisvaardigheden alleen is zinloos, als je 

daarbij niet het creatief vermogen hebt om er 

concrete problemen mee op te lossen.

Niet voor niets is het Nederlands waterma-

nagement internationaal zo vermaard, omdat 

we in staat zijn onze basiskennis op dat vlak 

telkens weer op een creatieve manier toe te 

passen bij het oplossen van problemen in 

totaal verschillende omstandigheden in vele 

werelddelen. 

Michel Rog, CNV Onderwijs en  

Wim Kuipers, besturenraad. 

‘Hyperouders’ zijn ouders 

die zich overconcentreren op de 

opvoeding van hun nageslacht. 

‘Hyper parenting’ is de term voor 

de suggestie dat ouders de moge-

lijkheid en de plicht hebben om 

het perfecte kind te construeren. 

Opvoeden wordt daardoor een 

wedstrijd waarvoor ouders doelen 

moeten nastreven die in de vorm 

van een product - het kind - beoor-

deeld worden: ‘Loopt die van jou 

nog niet? Tsss, dat deed die van 

mij twee maanden geleden al.’ 

Einddoel is na een jaar of acht-

tien een studie op hoog niveau, 

waarna zonder twijfel een glanzende carrière 

aanbreekt.

Pie Wetzer, Gooi- en Eemlander,  

16 mei 2012

liberale partijen laten zich soms 

een beetje aanleunen dat ze geen moraal 

hebben. Het is juist fantastisch als mensen vrij 

kunnen kiezen. Daar is wel opvoeding voor 

nodig, maar zonder dat keuzes worden afge-

dwongen. Op seksueel gebied bijvoorbeeld, 

zal de een experimenteren en de ander wach-

ten op de ware liefde. Prima, zolang het maar 

een zorgvuldige keuze is. In de opvoeding 

kun je zeggen: gooi jezelf niet te grabbel. Dat 

geef ik later mijn zoon ook mee, als hij puber 

is. Maar het is uiteindelijk zijn eigen keuze, 

met overigens een verantwoordelijkheid naar 

anderen. Anderen moeten geen schade lijden 

door jouw keuzes.

Boris van der Ham, 

De vrije moraal - Seks, drank en drugs  

in de Tweede Kamer, 2012

Guus Kuijer heeft zijn kinderboe-

ken altijd gezien als onderdeel van zijn per-

soonlijke ontwikkeling. In 1980 publiceerde 

hij ‘Het geminachte kind’: ‘Kinderen worden 

geknecht, hun territorium is hun letterlijk ont-

nomen. Let er maar eens op: zolderplekjes, 

donkere hoekjes onder de trap, hooibergen, 

een straat om te knikkeren; het is allemaal 

verdwenen’. Zijn essays waren een afkeer 

van de volwassenheid, waarin hij beweert dat 

kinderen in een maat worden geduwd. Ze 

worden gekoloniseerd, omdat we ontzettend 

bang zijn voor de individualiteit van kinderen. 

Ze moeten passen in het beeld van de ouders. 

Die willen een duplicaat van wat zij zelf zijn. 

Dat noemen ze volwassen worden.

Jan Tromp, De Volkskrant,  

27 maart 2012

Toen ik twintig  jaar geleden werd 

gevraagd voor het adjunct-directeurschap 

van De Baak aarzelde ik of ik dat wel kon. De 

voorzitter van de raad van bestuur zei toen: 

‘Ik vraag niet of je het kunt, dat bepalen wij 

wel. De vraag is of je het wilt.’ Daarvan heb 

ik geleerd dat je je niet zo druk moet maken 

over de vraag of je iets kunt. Als men je 

vraagt, kun je het. In onze opvoeding ligt de 

nadruk te veel op ‘kunnen’ en te weinig op 

‘willen’.

Harry Stassen, Levenslessen,  

De Volkskrant, 18 april 2012

Verbeter de wereld, 
begin bij de opvoeding
De manier waarop kinderen worden grootge-

bracht heeft niet alleen invloed op hun eigen 

leven, maar ook op de manier waarop samen-

levingen functioneren. Beroemde pedagogen 

als Dewey, Montessori en Freire legden (net 

als Petersen, FM) een direct verband tussen 

de sociale en politieke misstanden uit hun 

tijd en de manier waarop kinderen werden 

opgevoed. Aan die analyse ontleenden ze de 

ambitie om met behulp van pedagogische 

hervormingen de wereld te verbeteren. Om 

allerlei redenen is het tegenwoordig echter 

not done om opvoeding en de toestand in de 

wereld met elkaar te verbinden. Opvoeding 

is een individueel project, een soort gedrag-

therapie geworden. Opvoeding, onderwijs en 

jeugdbeleid gaat om veel meer dan gedrag. 

Volwassenen moeten bijvoorbeeld aan kinde-

ren en jongeren leren wat het betekent om 

te leven in een democratische samenleving, 

waarin mensen het recht hebben op een 

eigen identiteit, maar waarin ze anderen dan 

ook datzelfde recht moeten gunnen. En ze 

moeten hen leren hoe ze weerstand kunnen 

bieden tegen het verleidelijke wij-

zij denken, dat enerzijds een veilig 

gevoel van verbondenheid geeft, 

maar dat anderzijds het risico van 

dehumaniseren en uitsluiting met 

zich mee brengt. Zulke opvoe-

dingstaken maken een ‘pedago-

gische civil society’ nodig, waarin 

socialisatie ook een gemeenschap-

pelijke verantwoordelijkheid van 

burgers is.

Micha de Winter

Pedagogiek in praktijk

april 2011

We zetten een stip op 

de horizon en beginnen te ploeteren. Opvoe-

den is doormodderen… Een van mijn meer 

dagelijkse doelen luidt: de vrede bewaren met 

onze buren. Gisteravond vertelde ik daarom 

een van mijn dochters, voor de vierde keer 

deze week, dat er na half tien ’s avonds niet 

meer gebasketbald mag worden. Voor de 

vierde keer deze week liep ze teleurgesteld 

naar binnen. Ik baalde ook even. Zo zou het 

nog minstens honderd keer gaan dit jaar. 

Maar goed, jammer dan. Dit hoort nu een-

maal bij opvoeden. 

Doormodderen dus. Wie gelooft in maak-

baarheid, heilstaten en onbegrensd gezins-

geluk, wordt keer op keer teleurgesteld en 

eindigt als cynicus.

Wie gelooft in doormodderen doet vandaag 

zijn best, slaapt er een nachtje over en pro-

beert het morgen weer opnieuw.

Ben Tiggelaar, column in De Volkskrant, 

4 augustus 2012 

Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer
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Kind als mini-volwassene
In vroeger tijden werd de kindertijd nog niet als een aparte leeftijdspe-

riode gezien. Kinderen dronken daardoor gewoon een biertje met de 

volwassenen mee (in de steden vooral omdat er geen schoon drink-

water voorhanden was), gingen met hun vader en moeder mee naar 

executies en werkten al vanaf jonge leeftijd mee aan het familie-inko-

men. En als je geluk had en op een school zat, kon het je daarom ook 

zomaar gebeuren dat je als zesjarige een buurman van dertig naast je 

had zitten. Omdat er geen scherpe scheidslijn tussen kind en volwas-

sene werd aangebracht was didactiek (als het al bestond) niet op je 

leeftijd toegesneden.  Uit schilderijen van een paar eeuwen terug kun 

je nog zien wat een totale chaos het daardoor in een klaslokaal was.

 
Kind als kind
Ongeveer in de tijd van Rousseau (1712-1778) werd het kind voor 

het eerst als iets anders dan een mini-volwassene gezien. Rousseau, 

die overigens zijn eigen vijf kinderen na de geboorte direct naar het 

weeshuis bracht. Breek me de mond niet open over hoe wereld-

beroemde pedagogen zelf met hun kinderen omgingen, want ook 

mensen als Gandhi (zwaar gebrouilleerd met zijn zoon), Spock (knuf-

felde zijn kinderen nooit, erkende hij later ook zelf) en John Watson 

(wereldberoemd psycholoog en schrijver van het boek ‘Een verstan-

dige opvoeding’, wiens zoon door de verknipte opvoeding van zijn 

vader zelfmoord pleegde) maakten er in hun persoonlijk leven een 

behoorlijk pedagogisch potje van. Maar deze zelfde Rousseau die zijn 

kinderen zo makkelijk naar een weeshuis bracht, ging in zijn theorie 

uit van de innerlijke puur- en goedheid van het kind zelf. Zijn boek, 

waarover hij twintig jaar had nagedacht 

en waar hij drie jaar over deed om het 

te schrijven, Emile ou de l’éducation (ver-

schijningsjaar 1762, dit jaar precies 250 

jaar geleden), is daarom een markering 

in de geschiedenis waard. Want onge-

veer vanaf die tijd zijn we de kindertijd 

meer en meer als een eigen, losstaande 

periode in een mensenleven gaan zien. 

Overigens niet dat dat meteen gemeen-

goed werd, want kennis verspreidde 

zich in die tijd nu eenmaal niet zo snel. 

Daarom kon het je als kind, tot iets langer dan een eeuw geleden, 

nog zomaar gebeuren dat je vanaf je zesde al in de mijnen aan het 

werk was. Werkdagen van twaalf uur waren daarbij geen uitzonde-

ring en het chronisch gebrek aan slaap dat je daardoor opliep werd 

eenvoudigweg opgelost door je op nat stro te slapen te leggen. Dan 

viel je als jong arbeidertje niet zo diep in slaap en was je ’s morgens 

makkelijker wakker te krijgen om meteen weer aan het werk te kun-

nen gaan. Weliswaar werd er in 1833 in Engeland een commissie in 

het leven geroepen die moest onderzoeken of zes dagen van twaalf 

uur in een week niet wat te veel was, maar dat haalde niet zoveel uit. 

De conclusie van deze commissie was namelijk dat kinderen dit werk 

gewoon aan moesten kunnen. Maar hoe langzaam het besef toen 

ook groeide, het zaadje van ‘het kind als kind’ was wel gezaaid. 

Kind als individu
De tijd waarin kinderen werkelijk centraal kwamen te staan en er 

ook bijvoorbeeld een explosie aan opvoedboeken plaatshad (Spock 

kreeg eindelijk concurrentie), was in de zestiger jaren van de vorige 

eeuw. Toen gingen we in Nederland van een verzuilde groepscultuur 

naar een meer op het individu gerichte samenlevingsvorm. De Cito-

toets kwam daardoor bijvoorbeeld ook op (1966). Die werd in het 

leven geroepen, omdat bleek dat het notariszoontje een veel grotere 

kans had om notaris te worden dan het bakkerszoontje, dat weer 

een grotere kans had om bakker te worden. Ook met dezelfde cijfer-

lijst. Onderwijzers lieten zich toentertijd namelijk nog  teveel intimi-

deren door de afkomst van het kind bij zijn middelbare schoolkeuze, 

wat tegen het principe van ‘de stimulering van de individuele mens’ 

inging. Een onpartijdige toets moest duidelijk maken dat het notaris-

zoontje misschien als bakker eigenlijk beter af was en de bakkerszoon 

een heel goede notaris zou kunnen zijn. Ook kwam het klassikale 

onderwijs meer en meer onder vuur te liggen en kwamen er daardoor 

ook steeds meer scholen die het kind individueel benaderden. 

Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen, want ik wilde deze 

mini-analyse van de verhouding kind-school vanaf de Tweede Wereld-

oorlog laten starten. De vraag is dan ook; wat is er sinds de Tweede 

Wereldoorlog aan de ontwikkeling in de relatie tussen de school en 

het kind te zien? Je zou daarin het beste kunnen spreken van een ont-

wikkeling in drie fasen, de eerste is lichamelijk, de tweede cognitief en 

de derde sociaal-emotioneel. 

lichamelijke ontwikkeling
Na de oorlog lag de nadruk bij de opvoeding van het kind voor een 

groot gedeelte op het lichamelijke vlak. Er waren nogal wat onder-

Het onderwijs 
Slaat DooR         STeVen PonT

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er steeds accentverschillen te zien geweest in de 
relatie tussen het onderwijs en het kind. Oud onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en 
gezinstherapeut Steven Pont onderscheidt daarin drie fasen en stelt een voorzichtige 
vraag bij de laatste ontwikkelingen. 
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voede bleekneusjes uit de oorlog vandaan gekomen en op een lege 

maag is het lastig leren. We zien in de vijftiger jaren bijvoorbeeld de 

schoolmelk opkomen: ‘Ach moet het? Drie glazen melk per dag, dat 

doet ‘t’. Het is dezelfde witte motor die tot op de dag van vandaag 

op veel scholen geserveerd wordt. Zonder de Tweede Wereldoorlog 

hadden kinderen in 2012 dus nooit schoolmelk gedronken;  een over-

blijfsel uit de tijd dat er een nadruk op het lichamelijke aspect van 

kinderen werd gelegd. 

Cognitieve 
ontwikkeling
Toen het goed zat met de 

lichamelijke conditie van 

onze jeugd en de tijd er 

rijp voor was, verschoof 

de aandacht meer naar 

de cognitieve ontwikke-

ling. Want men wist dat 

een bakkerszoontje niet vanzelf een notaris kon worden. Daar moet 

je als onderwijzend Nederland wel wat voor doen. Daarvoor moet 

je het volk willen verheffen en dat het liefst per individu regelen. Er 

kwam een enorme hausse 

aan allerlei leermethoden, de 

oude schoolplaten van Corne-

lis Jetses en het AAP, NOOT, 

MIES van het leesplankje die 

al zo lang trouw dienst had-

den gedaan, werden vervan-

gen door nieuw didactisch 

materiaal. De oude bibliotheek werd (of heette) ineens het documen-

tatiecentrum. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De laatste jaren is er weer een nieuwe beweging gaande. Natuurlijk 

hebben we nog aandacht voor het lichamelijke (schoolmelk en geen 

snoep uitdelen als je jarig bent horen daarbij) en het cognitieve (er 

worden steeds ‘nog betere’ methodes ontwikkeld) , maar de sociaal-

emotionele ontwikkeling is de laatste jaren meer bij het onderwijs 

terechtgekomen. Sommige leraren begonnen te protesteren toen ze 

de kentering voelden aankomen: ‘We zijn een kennisoverdrachtinsti-

tuut en geen therapeutische leefgemeenschap!’. Maar ze hebben het 

tij niet kunnen keren. En dus is de leraar nu niet alleen meer ver-

antwoordelijk voor het lichamelijk en cognitief welbevinden van zijn 

groep, maar wordt hij ook geacht verantwoordelijk te zijn voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het gevolg? Vaders 

en moeders aan de ene kant en leraren aan de andere kant zijn een 

soort co-ouders aan het worden. Rousseau zou zich hierover overi-

gens verkneukelen, want de Emile uit zijn wereldberoemde boek was 

een jongetje dat zich niet door zijn ouders, maar nou net door zijn 

huisleraar liet vormen. En die tegenwoordige nadruk op het sociaal-

emotionele vlak is een behoorlijke taakverzwaring voor leraren. Ik 

weet bijvoorbeeld nog dat vroeger op mijn lagere school twee keer 

per jaar over kinderen werd vergaderd; één keer vlak voor de zomer-

vakantie over welke kinderen, al dan niet voorwaardelijk, zouden blij-

ven zitten en met Kerst over welke kinderen, die voorwaardelijk over 

waren, alsnog zouden worden teruggezet. Dat was het. Maar met de 

toename van het aantal taken dat scholen en leraren hebben gekre-

gen (en ook naar zich toe hebben getrokken!) red je het daar niet 

meer mee. Daar moet je echt wekelijks voor bij elkaar komen. 

Aardige mensen
Moeten we er blij mee zijn dat de sociaal-emotionele ontwikkeling na 

de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling  zo’n  prominente plek 

in het schoolleven heeft weten te veroveren? Ik zou zeggen: ‘Ja en 

nee’. Eerst het ja. Mijn kinderen zitten in Amsterdam op de Brede 

School de Kinkerbuurt en als er één school is die zich druk maakt 

over het sociaal-emotionele leven van het kind, dan is het deze 

school wel. Zo doen ze bijvoorbeeld één keer per jaar een gemeen-

schappelijk toneelstuk. En als ik zeg ‘gemeenschappelijk’ dan bedoel 

ik dat niet per groep, maar met de hele school. Elk kind krijgt in dit 

zogenoemde ‘Totaaltheater’ een eigen rol, soms als druppel uit een 

kraan of een voorbijvliegende vogel, maar ieder kind doet mee aan 

het vormgeven van het grote geheel. In hetzelfde kader gaan kin-

deren in groep één al op een driedaags schoolreisje. Het maakt de 

groep hechter en dat bevordert de zelfstandigheid van elk kind en 

de onderlinge verhoudingen in de groep. ‘We willen aardige men-

sen afleveren’, zeggen ze op de brede school de Kinkerbuurt. En 

daarom besteden de leraren extra aandacht aan de sociaal-emotio-

nele ontwikkeling van hun kinderen.  

Zijn zoals je bent
Dat vind ik de positieve kant van het verhaal. Maar we moeten aan 

de andere kant oppassen dat scholen niet inderdaad therapeutische 

leefgemeenschappen worden. Ik had vroeger bijvoorbeeld een meisje 

in de klas, Annemarie. Ze zei nooit zoveel, maar dat maakte niet uit. 

Als klasgenoten vonden we haar goed zoals ze was en ik leef nu nog 

steeds in de veronderstelling dat ze dat zelf ook wel vond. Ik vraag me 

echter af of ze nu niet als zorgleerling zou worden aangemerkt. Of 

er niet aan haar gesleuteld zou gaan worden, omdat ze bijvoorbeeld 

faalangstig gevonden zou worden. En dat terwijl ze nu een succesvol 

chirurg is. Zonder faalangstbijeenkomsten, zonder Rots en Water en 

zonder Kanjertraining. Ik weet heus wel dat ik nu een beetje doorsla, 

maar dat is als reactie op waar ik anderen soms in vind doorslaan. 

Want hoe groter de nadruk op het sociaal-

emotionele leven van een kind, hoe groter 

ook de kans dat we ingrijpen op wie ze in hun 

wezenlijke kern zijn. Ik hoorde laatst van een 

klas waarin negen kinderen faalangsttraining 

kregen. Daar is echt iets doorgeslagen. 

Rousseau zou zich nu niet verkneukelen, maar 

zich juist in zijn graf omdraaien, want echt niet 

al het sociaal-emotioneel afwijkende gedrag is ook meteen probleem-

gedrag. 

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en schreef onlangs 

het boek Mensenkinderen. Het behandelt de zeventien 

belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen tussen nul 

en vier jaar. Los van de lichamelijke, cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling worden ook de morele ontwikkeling, 

spelontwikkeling, gebarenontwikkeling, lachontwikkeling en de 

ontwikkeling op het virtuele vlak besproken.
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Hogere leerprestaties: een beperkt en riskant ideaal 
Streven naar hogere leerprestaties is op zich lovenswaardig, maar het 

is ook beperkt en heeft zijn risico’s. Het is een beperkt ideaal, omdat 

leerprestaties realiseren alleen maar de buitenkant is van waar onder-

wijs voor is en wat scholen doen. Het gaat niet alleen om veel weten, 

maar ook om met die kennis en vaardigheden iets kunnen en willen 

doen; je daar verantwoordelijk voor voelen. Dit is ook een van de uit-

gangspunten van het jenaplanonderwijs.

Het ideaal van hogere leerprestaties is niet alleen beperkt, het heeft 

ook risico’s. Een eenzijdige nadruk op niveau en scores trekt de aan-

dacht weg bij wat niet direct in toetsen tot uitdrukking komt, maar 

wel belangrijk is. Op scholen wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, crea - 

tiviteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, respect, verantwoor-

delijkheidgevoel, bereidheid tot dialoog. Maar dat zijn leerresultaten 

die niet tot uitdrukking komen in scores op gangbare toetsen.

Riskant is ook de gedachte dat leerprestaties registreren, monitoren 

en verantwoorden het gewenste gedrag bij scholen, groepsleiders en 

kinderen zal oproepen. Voor een deel is dat zo. Er zijn scholen die zich 

er door een kritische blik op hun resultaten op taaltoetsen van bewust 

werden dat ze hun kinderen onderschatten. Maar wat het opvoeren 

van de druk op scholen ook doet, is strategisch gedrag oproepen - bij 

kinderen, ouders en groepsleiders, bijvoorbeeld trainen voor de cito-

toets en het eindexamen. Of kinderen uitsluiten van deelname aan 

de Citotoets. Of kinderen voor de zekerheid in een lager schooltype 

plaatsen. Dit strategisch gedrag beperkt natuurlijk ook de waarde 

van toetsen. Die meten zo niet het resultaat van onderwijs, maar het 

resultaat van trainen voor de toets. 

Maar het allerergste is misschien wel wat dit met de betrokkenheid 

van kinderen doet. Terwijl we denken te werken aan een plaats in de 

top 5 van kenniseconomieën, zouden we wel eens het risico kunnen 

lopen een generatie jongeren te creëren die niet zo heel erg betrok-

ken is bij de samenleving. Sommigen door een eenzijdige focus op 

hun eigen succes (op naar de top), anderen die leren als zinloos erva-

ren, omdat ze al jong ervaren onderaan de ladder te staan. Ook dat is 

een gevolg van de nadruk op presteren en topprestaties.

Betrokkenheid 
Vanuit de onderwijskunde is veel bekend over het belang van betrok-

kenheid bij school en hoe je dat kunt bevorderen. Kinderen die zich 

verbonden voelen met school en zich zien als een lid van de gemeen-

schap die de school vormt, vertonen minder risicogedrag, gebruiken 

minder verdovende middelen, vertonen minder agressief gedrag 

en lopen minder kans de school voortijdig te verlaten. Kinderen die 

goede relaties hebben met groepsleiders voelen zich meer betrokken 

BetrokkenHeid 
AlS lEERoPBrenGST           Monique VolMAn

Betere leerprestaties, hogere leeropbrengsten. Dat wordt op dit moment door velen gezien als dé uitdaging voor 
het onderwijs. Maar is dat echt waar het om gaat? Het huidige accent op individueel presteren en de schrale 
interpretatie van het begrip ‘leeropbrengsten’, heeft onwenselijke keerzijden. In deze bijdrage pleit ik voor een visie 
op ‘leeropbrengsten’ waarin niet alleen de hoogte van het leerresultaat, maar ook de kwaliteit ervan telt; die kwaliteit 
heeft te maken met betrokkenheid.
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bij school. Relaties met medekinderen zijn soms nog belangrijker dan 

die met de groepsleider. En ook de ervaren relevantie van de leerstof 

draagt bij aan betrokkenheid bij school. 

Motivatietheorieën laten zien dat betrokkenheid van kinderen bij de 

leerstof bevorderd kan worden door ze keuzes te geven, hun inzet 

apart te belonen van hun resultaat en aan te sluiten bij onderwerpen 

die kinderen en jongeren interessant vinden. 

In al deze theorieën lijkt het er echter vooral om te gaan kinderen over 

te halen om naar school te komen en aan de slag te gaan met taken 

die volwassenen voor hen hebben bedacht, omdat dat belangrijk is 

voor later. We proberen kinderen betrokken te krijgen bij de leer-

processen die op school plaats moeten vinden. Naast het stimuleren 

van kinderen tot betrokkenheid bij leerprocessen is het ook belang-

rijk om te werken aan betrokkenheid als kwaliteit van leerresultaten. 

Daaraan wordt vaak maar weinig aandacht besteed; het lijkt in ieder 

geval geen onderdeel van de ‘leeropbrengsten’ die door de Minister 

zo belangrijk worden gevonden. Wat ik bedoel met ‘betrokkenheid 

als kwaliteit van leeropbrengsten’ leg ik hieronder in drie stappen - en 

een tussenstap - uit.

Kennis en vaardigheden
Het doel van onderwijs is om een nieuwe generatie zaken bij brengen 

die hen in staat stelt geleidelijk het stokje van de vorige generatie over 

te nemen. Onderwijs brengt jongeren kennis en vaardigheden bij die 

de oplossingen zijn voor problemen van eerdere generaties en helpt 

hen te zien hoe eerdere generaties met hun vragen en problemen 

omgingen. De eerste manier om te werken aan betrokkenheid als 

kwaliteit van leerresultaten is lesgeven op een manier die maakt dat 

kinderen dat ook ervaren. Sommige groepsleiders zijn hier heel goed 

in. Zoals de lerares Engels in een film over een High School in Harlem, 

die met kinderen een gesprek voert over de soorten liefde die voorko-

men in Shakespeares toneelstuk King Lear, zoals liefde tussen vader 

en kind, man en vrouw, zelfzuchtige en jaloerse liefde. Je ziet de kin-

deren met verbazing tot het besef komen, dat ook destijds mensen, 

net als zij, worstelden met vriendschap, loyaliteit en liefde. Maar het 

kan ook met wiskunde. Er zijn wiskundeleraren die de stelling van 

Pythagoras uit kunnen leggen alsof het een spannende detective 

is. De clou is dat ze je meenemen in het probleem waar Pythagoras 

mee zat, zodat je ook benieuwd bent naar de oplossing. Maar: deze 

manier van lesgeven staat onder druk als je als leraar bang bent dat 

je het boek niet uit krijgt of de examenstof niet op tijd af hebt. Het 

gebeurt dus niet op veel scholen.

Helemaal weinig worden jongeren op de meeste scholen uitgenodigd 

om méé te denken over vragen en problemen en mee te werken aan 

oplossingen daarvoor. Dat kunnen nieuwe en oude vragen zijn: de 

opwarming van de aarde, de vraag hoe je een mooie houtverbinding 

maakt of hoe je de laatste levensfase van oude mensen aangenaam 

kunt maken. 

Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om jongeren te laten ervaren 

dat mee kunnen werken aan het beantwoorden van zulke vragen en 

het oplossen van zulke problemen uiteindelijk de bedoeling is van het 

naar school gaan. En dat dáár al die kennis en vaardigheden voor 

nodig zijn. Dat is de tweede manier om te werken aan betrokkenheid 

als kwaliteit van leerresultaten. 

Veel scholen doen dit als ze werken aan thema’s of projecten. 

leren door participeren
Nu volgt eerst een theoretische tussenstap. Er zijn theorieën in de 

onderwijskunde, zoals de socioculturele theorie, die de hiervoor 

geschetste aanpak heel goed kunnen onderbouwen. Hier wordt 

anders tegen leren aangekeken dan in de meeste theorieën. Meestal 

wordt leren gezien als het individueel verwerven van kennis en vaar-

digheden. In socioculturele theorieën is leren niet het opslaan van 

kennis en vaardigheden, maar het steeds beter kunnen meedoen 

(participeren) in sociale praktijken in de samenleving. Zulke praktijken 

zijn bijvoorbeeld de winkel, het laboratorium of de voetbalwedstrijd. 

Van meedoen in zo’n context, kun je leren. Het voordeel is dat je 

meteen ervaart waar dat leren goed voor is, want die praktijken zijn 

ergens voor; ze voorzien in belangrijke behoeften. Mensen hebben 

behoefte aan eten, dus zijn ze gemotiveerd om boodschappen te 

doen. Mensen worden ziek, dus moeten er medicijnen ontwikkeld 

worden. Mensen hebben behoefte aan beweging en ontspanning, 

dus gaan ze sporten.

Antropologen hebben beschreven hoe in andere culturen kinderen 

heel veel leren door gewoon mee te doen aan de activiteiten die in 

zo’n samenleving van belang zijn: brood bakken, dieren verzorgen, 

huizen bouwen. Die samenlevingen zijn op zichzelf al leergemeen-

schappen. Onze samenleving is daar echter veel te ingewikkeld 

voor geworden. We zijn allemaal blij dat de piloot en de chirurg 

hun vak niet leren door er gewoon maar aan mee te doen. Maar 

dat is ook jammer. Je moet er jaren voor naar school, een instelling 

die min of meer los staat van het ‘echte leven’. Daar leer je jaren-

lang dingen, waarvan de betekenis niet meteen duidelijk is. School 

is voor later en vervult meestal niet direct een behoefte.

Vanuit dit socioculturele perspectief is het motiveren van kinderen 

niet: hen stimuleren om hun schoolboeken door te werken. De 

gedachte is eerder dat je kinderen kunt motiveren door ze in aan-

raking te brengen met activiteiten die in de samenleving belangrijk 

zijn en met de motieven en behoeften die eraan ten grondslag 

liggen. Door mee te doen in sociale praktijken ervaar je dat je 

bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebt om echt goed mee 

te doen. 
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Dat op school organiseren is echter een hele kunst, want de meeste 

sociale praktijken in onze samenleving zijn er niet op ingesteld dat 

er mensen aan meedoen die dat nog niet goed kunnen; dat is inef-

ficiënt, of zelfs gevaarlijk.

Sommige scholen proberen dit toch op een of andere manier te 

organiseren, bijvoorbeeld met een eigen restaurant, waar kinderen al 

werkend leren, door te werken met ict-simulaties, en door kinderen 

te betrekken bij betekenisvolle activiteiten buiten school en dan op 

school te reflecteren op de ervaringen die ze hebben opgedaan. 

Zelf van betekenis zijn
Helaas is het niet zo, dat op scholen, waar sociale praktijken geor-

ganiseerd worden waarbinnen je kunt leren, kinderen spontaan zin 

krijgen om daar competent in te participeren. Jongeren vinden dingen 

die volwassenen doen helemaal niet zo vanzelf aantrekkelijk. Sociolo-

gen wijzen erop dat jongeren juist steeds sterker en langer de neiging 

hebben op te gaan in hun eigen wereld – onderhouden via sociale 

media – waarin sterren en glamour het ijkpunt vormen. 

Veel sociale praktijken zijn onaantrekkelijk en oninteressant voor jon-

geren, omdat wat er interessant aan zou kunnen zijn niet zichtbaar 

voor hen is. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen te benadruk-

ken ‘wat je moet weten’ maar ook te laten zien waar problemen, 

vragen en meningsverschillen liggen, en kinderen uit te dagen daar 

ook hun eigen vragen over te formuleren. Daarnaast spreken veel vol-

wassen praktijken jongeren niet aan, omdat wat er wel zichtbaar aan 

is – bedrog, geweld, crisis – eerder een gevoel van machteloosheid 

oproept dan een gevoel van ‘Ha, daar wil ik bij horen’. 

De betrokkenheid waarmee jongeren leren in de context van gamen 

heeft onderwijskundige onderzoekers aan het denken gezet. Wat 

hebben die games wat onze schooltaken niet hebben? Een van hen 

zette een aantal van die kenmerken op een rijtje: in games heb je na 

een fout gewoon weer een nieuw leven, de frustratie is daardoor net 

binnen de perken, en je kunt het spel aanpassen aan je eigen tempo 

en wensen. Daarnaast heeft gamen kenmerken als: een interessant 

personage zijn waarmee je je identificeert, er 

staat iets op het spel, je handelen heeft effect. 

Dit laatste pleit voor een derde manier om te 

werken aan betrokkenheid als kwaliteit van 

leerresultaten, namelijk kinderen op school de 

ervaring mee te geven dat wat zij met de ken-

nis en vaardigheden die ze op school verwer-

ven doen, ertoe doet. Dat zij zelf van betekenis 

zijn en kunnen zijn. Dat is iets wat kinderen op 

veel scholen maar zelden ervaren. 

jij kunt iets betekenen
De nadruk op hoge prestaties brengt met zich 

mee dat kinderen vanuit het perspectief van 

hun prestatiescore worden bekeken en zichzelf 

zo gaan bekijken. Bovenbouwers kunnen soms 

de Cito-scores van de hele groep opnoemen. 

Kinderen met een hoge score zijn trots en dat 

is terecht. Goede kinderen mogen gekoes-

terd worden, het zijn misschien wel onze toe-

komstige briljante wetenschappers en slimme 

bestuurders. Het is belangrijk dat zij de gelegenheid krijgen zich opti-

maal te ontwikkelen. Maar juist zij zouden mee moeten krijgen dat 

het niet alleen de leerprestatie is die je tot een topper maakt, maar 

vooral wat je ermee doet: word je een verantwoordelijke wetenschap-

per en een integere bestuurder?

En omgekeerd. Met kinderen die die toets niet zo goed maken is ook 

helemaal niks mis. En dat zou je wel gaan denken met het gehamer 

op top en excellentie in smalle zin. Vorig jaar verscheen een proef-

schrift waaruit bleek dat op sommige VMBO-scholen jongeren nau-

welijks iets kunnen noemen waar ze zichzelf goed in vinden. Er zijn 

ook onderzoeken die laten zien dat er scholen zijn waar jongeren 

hier zo gefrustreerd door zijn dat ze het lesgeven bijna onmogelijk 

maken, waarmee ze natuurlijk uiteindelijk ook hun eigen mogelijkhe-

den ondergraven. 

Het is belangrijk is om alle jongeren te laten ervaren dat, wat zij kun-

nen, een bijdrage is en dat die op prijs wordt gesteld. Jij kunt iets 

betekenen, maar … dat vereist wel dat je dingen kunt en weet, dat 

je je inzet, initiatief toont, verantwoordelijkheid neemt en je verder 

ontwikkelt. Je kunt de man in de computerwinkel worden die maakt 

dat klanten vrolijk de deur uit gaan of de dakdekker die een mooie 

oplossing voor de afvoer van regenwater bedenkt of de verzorger die 

de laatste levensjaren van mensen kleur geeft. Er zijn allerlei soorten 

bijdragen aan de samenleving: oplossingen voor technische vraag-

stukken, oplossingen voor maatschappelijke problemen, maar ook bij-

dragen aan plezier, schoonheid en troost. Hoge leerprestaties zijn niet 

voor alle kinderen haalbaar. Maar de ervaring zelf van betekenis te 

kunnen zijn, ligt binnen het bereik van alle kinderen of ze nu worden 

opgeleid tot ambachtsman of academica. 

Dit artikel is een ingekorte versie van de oratie die  

Monique Volman op 17 juni 2011 uitsprak bij de aanvaarding 

van haar functie als hoogleraar Onderwijskunde aan de 

Universiteit van Amsterdam en van de lezing die zij tijdens de 

NJPV-conferentie op 4 november 2011 hield. 
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Het onderwijs is te veel gericht op bruikbare kennis en te weinig op 

vorming, vindt hoogleraar filosofie Grahame Lock. ‘Onderwijs wordt 

pas goed gevonden als het economisch 

nut heeft. Creatief denken sterft een stille 

dood.’ 

Het woord school stamt van het Griekse 

scholè en dat betekent zoveel als vrije 

ruimte. De school als windstille plek in 

een jachtige samenleving, als plek om iets 

anders te leren en te denken dan waar de 

samenleving om vraagt. Maar de tijd dat de 

school zo werd gezien, is voorbij, zegt Gra-

hame Lock, hoogleraar filosofie in Oxford 

en Nijmegen. ‘De politiek, maar ook de 

onderwijswereld zelf, vindt onderwijs pas goed als het economisch 

nut heeft.’

Onderwijs heeft een vormende taak, schreef ook de Onderwijsraad 

in een advies aan de Eerste Kamer. De raad meent dat jongeren op 

school kennis moeten kunnen nemen van tradities, cultuur en moraal. 

Dat vormt de persoonlijkheid. Leraren moeten zich ervan bewust zijn 

dat onderwijs verbonden moet zijn met vorming, aldus de raad.

Lock - die dertig jaar in Nederland woonde - is het eens met die ana-

lyse. ‘Het tegenwoordige onderwijs is eenzijdig gericht op het verwer-

ven van economisch nuttige kennis’, zegt hij. ‘De school wordt gezien 

als een fabriek om de werknemers van de toekomst op te leiden. 

Dit beperkte denken is een symptoom van 

de economisering van het onderwijs. Het 

onderwijs is te veel gericht op het ontwik-

kelen van competenties. Met andere woor-

den: op bruikbare kennis.’

Dus u bent blij met het pleidooi van 
de Onderwijsraad voor aandacht voor 
algemene vorming?
‘Nee, want het is een vrijblijvend advies vol 

algemene, nietszeggende uitspraken. Een 

van de centrale aanbevelingen is dat de 

leraar zijn eigen rol bij de vorming van leerlingen moet onderken-

nen. De kans dat zo’n vage aanbeveling in de praktijk effect heeft, is 

verwaarloosbaar.’

Waar blijkt die economisering van het onderwijs uit?
‘Neem het taalonderwijs. Dat is tegenwoordig vrijwel uitsluitend 

gericht op het leren gebruiken van de taal. Op praktisch nut dus. 

Belangrijk, maar eenzijdig. Want taal heeft ook een esthetische, poë-

tische kwaliteit. Een kind dat die kant leert waarderen, wordt een 

rijker mens. Het bestuderen van een vergeten, zeventiende-eeuwse 

dichter is interessant en verrijkend.’

nieuwe directeur aangesteld?
de Njpv komt graag met u kennismaken.

Stuur een bericht naar 
njpvjaapmeijer@jenaplan.nl

Het onderwijs  
creëert  
gezapige koeien     
Een interview met Grahame Lock, hoogleraar filosofie  
in Oxford en Nijmegen, over de eenzijdige gerichtheid  
van het onderwijs op de verwerving van economisch  
nuttige kennis.

ToBiAS reijnGoud
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Hoe kan die trend worden doorbroken?
‘Ik ben weinig hoopvol. De krachten richting economisering zijn sterk. 

Ons onderwijs is de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan de 

ideologie van kostenefficiëntie die ook dominant is in het bedrijfs-

leven. Een fabrikant van auto’s wil tegen zo laag mogelijke kosten 

zoveel mogelijk auto’s produceren van een aanvaardbare kwaliteit. 

Zo maximaliseert hij zijn winst. De politiek wil scholen die tegen zo 

laag mogelijke kosten werknemers produceren van een aanvaardbare 

kwaliteit.

Vakken zonder direct economisch nut, zoals geschiedenis en litera-

tuur, worden gezien als financiële verliespost. En dus worden die 

vakken gemarginaliseerd. Ouders die hun kinderen meer willen mee-

geven dan economisch nuttige kennis, zullen dat buiten schooltijd 

zelf moeten organiseren.’

Onderwijs is de basis van onze welvaart. Is het dan zo gek 
dat minister Van Bijsterveldt wil dat scholen vooral tijd 
besteden aan nuttige vakken als Nederlands, Engels en 
wiskunde?

‘Natuurlijk moet onderwijs een aantal basisvaardigheden aanleren op 

het gebied van rekenen en taal. Maar daar mag het niet bij blijven. 

Een school is bij uitstek een plek om jonge mensen in aanraking te 

brengen met cultuur en geschiedenis. Zo kweek je zelfstandige gees-

ten die niet kritiekloos meehobbelen met de massa. Maar er is een 

politiek belang bij het dom houden van mensen. Iemand die zich 

nooit heeft verdiept in geschiedenis kan ook ontwikkelingen in de 

wereld van vandaag niet duiden. Zo iemand kun je van alles wijsma-

ken.’

Nederland moet het hoofd bieden aan landen als China 
en India. Doen we dat niet, dan verliezen we economische 
concurrentiekracht.

‘Dat China het economisch goed doet, hoeft niet te betekenen dat 

wij moeten doen wat de Chinezen doen. Dat is zelfs in economische 

termen gesproken tamelijk dom. Je moet juist differentiëren en niet 

elkaar kopiëren. Reageren is altijd slecht, je moet uitgaan van eigen 

kracht. Het is kortzichtig om als een kip zonder kop met z’n allen in 

dezelfde richting te rennen.

Dat is wel wat in het onderwijs gebeurt doordat er maar één maat 

gehanteerd wordt voor goed onderwijs: de economische opbrengst.’

Hoe kan het anders?
‘Binnen het onderwijs leeft het idee dat de school met haar tijd moet 

meegaan. Het onderwijs wordt voortdurend aangepast aan wat men 

de belevingswereld van kinderen noemt. 

Kinderen luisteren thuis naar bepaalde 

muziek, en dus wordt die muziek ook op 

school gebruikt in de muziekles. Kinderen 

zitten thuis uren per dag achter de com-

puter. En dus mogen ze de informatie die 

ze nodig hebben voor een spreekbeurt al 

plakkend en knippend van internet halen 

en wordt niet van ze verwacht dat ze naar 

de bibliotheek gaan om zich echt te verdie-

pen in hun onderwerp.

De school moet juist een tegenkracht zijn, moet 

niet te veel meebuigen met de tijdgeest. Naar Beet-

hoven luisteren op school is een verrijkende ervaring voor kinderen 

die van huis uit alleen popmuziek kennen.’

Een school die niet met haar tijd meegaat, verliest toch 
leerlingen?

‘Die ideologie van met je tijd meegaan, is dominant en voor een indi-

viduele school is het lastig om tegen die stroom in te roeien. Leraren 

zijn de afgelopen decennia steeds onzekerder geworden. Ze durven 

bijna niet meer op eigen gezag te zeggen: ik ben een vakman, ik weet 

wat goed is voor kinderen en dus richt ik mijn lessen zus en zo in en 

draai ik muziek van Beethoven.

Die onzekerheid is het gevolg van de bureaucratisering van het onder-

wijs en de controlecultuur die daar heerst. Lesmethodes schrijven 

gedetailleerd voor wat en hoe er moet worden geleerd. De onderwijs-

inspectie kijkt scholen en leraren op de vingers, net als al die managers 

die op scholen rondlopen. Dat hele controleapparaat maakt leraren 

onzeker. Je moet stevig in je schoenen staan om te zeggen: ik ga met 

de kinderen een zeventiende-eeuwse dichter bestuderen omdat ik die 

gedichten mooi vind. Wie dat doet, krijgt het hele bureaucratische 

apparaat over zich heen met de vraag wat het bestuderen van die 

gedichten nou eigenlijk oplevert.’

Waar leidt dit in uw ogen eenzijdige onderwijs toe?
‘Kritisch, creatief denken sterft een stille dood. De mens wordt een 

massamens die meeloopt met de rest. Dat betekent niet dat men-

sen ongelukkig worden. Integendeel, meelopen kan een fijn gevoel 

geven. Maar het is wel het soort geluk dat lijkt op de gezapigheid van 

een koe. De twintigste-eeuwse filosoof Alexandre Kojève spreekt in 

dit verband in overdrachtelijke zin van het einde van de geschiedenis; 

we leven in een tijdperk waarin de mens een gemakswezen is gewor-

den dat niets anders wil dan een prettig en gerieflijk leven leiden.

Maar in die situatie gaat iets van grote waarde verloren: de vrije 

geest. Aristoteles stelt dat de mens het moeilijkste moet doen dat 

er bestaat: nadenken over filosofische vragen en zich geestelijk ont-

wikkelen. Want juist het bezit van de geest en de verbeelding maakt 

de mens uniek en onderscheidt hem van het dier. In een samen-

leving waarin mensen gezapige koeien zijn geworden, is dat onder-

scheid verdwenen.’

Tobias Reijngoud is freelance journalist.  

Zijn artikel is eerder verschenen in Trouw 6 april 2011  

en is met toestemming overgenomen.

Cartoons: Janneke Kaagman en Cor den Dulk
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Zeven essenties
Het antwoord op de vraag wat de meerwaarde van de jenaplanschool 

is, kwam nog eens nadrukkelijk aan de orde toen een aantal jena-

planbegeleiders werkte aan de Levend Leren Monitor (LLM),  waarin 

doelen, onderwijsproces en opbrengsten digitaal zichtbaar worden 

gemaakt voor school, ouders en kinderen. Bij het vullen van de moni-

tor konden we gebruik maken van allerlei  bronnen om doelen en 

leerlijnen in kaart te brengen. Maar deze gelden voor alle scholen. 

Natuurlijk gelden de wettelijk voorgeschreven kerndoelen ook voor 

jenaplanscholen, maar wij willen meer! Jenaplanscholen zouden een 

meerwaarde moeten hebben, beschreven in jenaplan- en schooleigen 

doelen. Daarnaast mogen kinderen ook werken aan zelf geformu-

leerde leerdoelen. 

Voor de LLM-groep een reden om te proberen grip te krijgen op  spe-

cifieke jenaplandoelen. Een uitdaging om zo concreet mogelijk te 

beschrijven wat wij willen dat kinderen leren. Vanuit de gesprekken 

met oud-leerlingen, die we de vraag stelden: ‘Waardoor vallen jullie 

op in de relatie met anderen en de relatie met de wereld?’ probeer-

den we de kracht van de jenaplanschool te ontdekken. Na veel puz-

zelen en analyseren kwamen wij tot een zevental essenties.

We willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samen-

werken, mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. 

Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren 

en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. 

Kortom, ze moeten leren ondernemen, plannen, samenwerken, creë-

ren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

Het noemen van deze essenties is echter niet voldoende als we ze niet 

doelbewust integreren in onze dagelijkse bezigheden op school. Elke 

essentie heeft een uitwerking nodig om stamgroepleiders te helpen 

bij het inrichten van jenaplanonderwijs, maar ook om vast te kunnen 

stellen in hoeverre kinderen deze essenties hebben ontwikkeld.

Zeven maal zeven
Zeven essenties is een mooi bijbels aantal. Dus was de volgende 

opgave om bij elke essentie zeven indicatoren te beschrijven. Veel 

wat over deze eigenschappen is gepubliceerd is niet echt concreet 

verwoord.  

Het lukte ons niet om deze indicatoren in een leerlijn of een logische 

volgorde te zetten. Bij rekenen leer je eerst tot 10 tellen, dan tot 20 

en zo wordt stap voor stap je rekenvaardigheid opgebouwd. Dat lukte 

niet bij deze essenties. 

Bij de indicatoren kun je wel aangeven welke je bij een kind herkent 

en wat nog belangrijker is dat een stamgroepleider kan zien welke 

leerkansen hij kinderen moet bieden en welke situaties hij moet orga-

niseren om kinderen de kans te geven om een van de essenties te 

oefenen.

ondernemen
Het gaat bij de essentie ‘ondernemen’ om deze zeven indicatoren:

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 jenaplan interne begeleiders: 27 maart 2013

zeven ESSENtIES 
VAn een 
jenaplanscHool
HuBerT WinTerS

We leven in een tijd waarin we ons moeten profileren, 
een tijd waarin we moeten laten zien waar we voor staan 
en gaan. We willen heldere antwoorden en duidelijkheid. 
‘Een goed gevoel’ is niet goed genoeg meer; het moet 
beter omschreven worden. 
Natuurlijk ben ik voor jenaplanonderwijs, mijn leven 
wordt er mee gevuld, het is mijn dagelijkse bezigheid. 
Het jenaplanconcept past bij mijn ideeën over goed 
onderwijs of misschien nog sterker: Ik denk dat passend 
onderwijs alleen mogelijk is in jenaplanscholen. En ik geloof 
nog steeds dat een jenaplanschool kan bijdragen aan een 
betere toekomstige samenleving, net zoals Peter Petersen 
dat zag: De school als een oefenplaats voor een betere 
samenleving. In onze individualiserende samenleving lijkt 
de jenaplanschool nog de enige plek waar kinderen de kans 
krijgen om te leren samenleven. En misschien is dat in de 
huidige tijd wel  belangrijker dan ooit.
Maar maken we dat ook waar? En werken we daar ook 
bewust aan? En wat moeten we kinderen dan eigenlijk 
leren? 
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1. Nieuwe dingen en oplossingen bedenken

2. Initiatief nemen, zaken aan de orde stellen, met voorstellen komen

3. Uitproberen, origineel kiezen

4. Kwaliteiten effectief inzetten

5. Ambities tonen, er in geloven, doorzetten

6. Doelbewust handelen

7. Informatiebronnen aanboren

Als je in een stamgroep gaat observeren, kun je vaststellen welke indi-

catoren bij een kind zichtbaar zijn.  Je kunt in een schema bijvoor-

beeld met de kleuren rood, oranje en groen 

aangeven of een indicator niet, soms of 

vaak wordt aangetroffen. Je kunt 

er ook voor kiezen om een vakje 

niet, gedeeltelijk of geheel in te 

kleuren.

Na het vaststellen hiervan, is de 

analyse van groot belang, waarbij 

een aantal vragen aan de orde moet 

komen:

• Wat zeggen deze gegevens over dit kind?

• Wat zeggen deze gegevens over deze 

stamgroepleider?

• Is dit bij elke stamgroepleider hetzelfde?

• Wat heeft het te maken met de positie in de stamgroep: jongste, 

middelste, oudste?

• Wat heeft het te maken met het pedagogisch klimaat in de stam-

groep?

• Wat zou je kunnen doen om ontwikkeling op gang te brengen?

Soms ontdek je dan dat de week zo vol gepland is met activiteiten 

die door de stamgroepleider gepland zijn, dat er voor initiatieven van 

kinderen helemaal geen ruimte meer is. Kinderen worden van de 

ene instructie naar de andere gestuurd. Ze hebben wel een blokuur, 

maar dat zit volgestopt met taken, die vrijdag af moeten zijn. Wereld-

oriëntatie bestaat vooral uit werkbladen en het schrijven van mini-

boekjes of werkstukken. Kinderen die initiatiefrijk zijn worden dan als 

lastig ervaren. Uitproberen is verboden en alleen het leerboek en de 

groepsleider zijn de informatiebronnen. In deze situatie mag de vraag 

gesteld worden of dit wel past bij een jenaplanschool.

Plannen 
Kinderen die het plannen onder de knie hebben, bezitten de volgende 

zeven vaardigheden:

1. Weergeven hoe een periode (les, dag, week) is opgebouwd

2. Vertellen wat er van je verwacht wordt

3. Spullen snel en goed verzamelen

4. Dingen in de passende volgorde doen

5. Eigen leerdoelen bepalen

6. Een dag plannen

7. Een langere periode zelfverantwoordelijk plannen

Plannen is lastig, dat ervaar ik dagelijks. Je dagen, met alles wat daarin 

vaak in korte tijd moet gebeuren, zijn vaak lastig te plannen. Soms 

overkomen je dingen of heb je het gevoel dat je geleefd wordt. Baas 

over je leven zijn betekent dat je over planningsvaardigheden moet 

beschikken. Laten we kinderen kansen bieden om dat te leren. Laten 

we ze niet alles uit handen nemen, maar betrek ze bij hun eigen leer-

proces. Als jenaplanschool willen we dat kinderen meer kunnen dan 

zelfstandig werkjes uitvoeren. We willen graag dat ze zelfverantwoor-

delijk leren werken. Een voorwaarde is dat ze dan ook leren plannen.

Samenwerken
Ondernemen, initiatieven nemen is van levensbelang. Je hoort nooit 

dat mensen succesvol zijn, omdat ze vroeger de Cito-toets zo goed 

konden maken. Wel hoor je van succesvolle mensen dat ze onderne-

mend zijn of goed kunnen samenwerken. Over samenwerken zijn de 

laatste jaren veel boeken verschenen. Toch lijkt samenwerken onbe-

langrijker geworden, omdat het onderwijs, wellicht gedwongen door 

de buitenwereld, steeds meer individualiseert. Juist in een jenaplan-

school moeten we, ook ouders, wijzen op het belang van samenwer-

ken: Je leert zelf door de ander!

Als je samenwerkt, dan kun je:

1. Delen met anderen

2. Anderen ‘denktijd’ geven

3. Aandachtig luisteren en verschil van mening respecteren

4. Sociaal bewust zijn

5. Aanwijzingen volgen en geven

6. Aanbieden anderen te helpen

7. School- en groepsregels respecteren

ESSENTIES jenaplan&freinet  je kunt:
ONDERNEMEN PLANNEN SAMENWERKEN CREËREN PRESENTEREN REFLECTEREN VERANTWOORDEN
levenslust doelgericht communiceren scheppen je laten zien stilstaan <- -> duurzaam
nieuwe dingen en oplos-
singen bedenken

weergeven hoe een peri-
ode (les, dag, week) is 
opgebouwd

delen met anderen onderzoeken, dingen uit 
elkaar halen

originaliteit, passie en 
durf tonen

goed laten zien wat je 
geleerd hebt

vertellen waarom je wat 
hebt gedaan

initiatief nemen, zaken 
aan de orde stellen, met  
voorstellen komen

vertellen wat er van je 
verwacht wordt

anderen ‘denktijd’ geven weetgierig zijn,  
vragen blijven stellen

Je natuurlijk,  
authentiek, gedragen

feedback vragen en geven 
(tips en tops), kritisch zijn

zelf spullen pakken en 
opruimen

uitproberen, origineel 
kiezen

spullen snel en goed ver-
zamelen

aandachtig luisteren en 
verschil van mening res-
pecteren

snel veel originele ideeën 
bedenken, niet tevreden 
met ‘gewoon’

contact maken met de 
toehoorders

vertellen hoe het ook 
anders had gekund

voor jezelf zorgen en voor 
anderen zorgen

kwaliteiten effectief 
inzetten

dingen in de  
passende volgorde doen

sociaal bewust zijn doorzetten (grote) gebaren gebruiken je aanpak evalueren  en 
er consequenties aan 
verbinden

zelf om uitleg vragen

ambities tonen er in gelo-
ven, doorzetten

eigen leerdoelen bepalen aanwijzingen volgen en 
geven

het beste uit jezelf halen goed articuleren, stem-
volume, spreektempo en 
dynamiek toepassen

je werk zelf nakijken, 
beoordelen en gevolgen 
trekken

meepraten en  
beslissen

doelbewust handelen een dag plannen aanbieden anderen te 
helpen

makkelijk over schakelen 
naar een ander gezichts-
punt

een goed taalgebruik 
toepassen

beargumenteren waarom 
je doet wat je doet

consequenties overzien 
van eigen handelen

informatiebronnen aan-
boren

een langere periode zelf-
verantwoordelijk plannen

school- en  
groepsregels  
respecteren

makkelijk  
voortborduren op ideeën 
van anderen

Je optreden goed ver-
zorgen

Je portfolio samenstel-
len, eigen ontwikkeling 
presenteren

initiatieven nemen om 
dingen te  
verbeteren
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Creëren
Het gaat in de school, niet alleen om sociaal zijn, maar er moeten 

ook prestaties geleverd worden. Op een jenaplanschool wordt hard 

gewerkt, kinderen hebben heel wat te doen. Waar we extra nadruk 

op willen leggen is de creatieve kant van het handelen van kinderen. 

Het gaat om meer dan volgzaam de opdrachten van de groepsleider 

uitvoeren. We willen creativiteit, scheppend vermogen van kinderen 

ontwikkelen. De zeven indicatoren bij creëren zijn:

1. Onderzoeken, dingen uit elkaar halen

2. Weetgierig zijn, vragen blijven stellen

3. Snel veel originele ideeën bedenken, niet tevreden zijn met 

‘gewoon’

4. Doorzetten

5. Het beste uit jezelf halen

6. Makkelijk overschakelen naar een ander gezichtspunt

7. Makkelijk voortborduren op ideeën van anderen

Presenteren
De school moet kinderen een veelheid aan leerkansen bieden. Daar 

horen strak georganiseerde cursussen bij waar op een effectieve 

manier instructie wordt gegeven. Naast die cursussen moet er  veel 

aandacht besteed worden aan wat wij wereldoriëntatie zijn gaan noe-

men. We zeggen zelfs dat wereldoriëntatie het hart van de jenaplan-

school is. Bij Petersen heette  dat ‘Gruppenarbeit’. Hierbij ging het 

vooral om sociaal leren en opgevoed worden. Volgens hem gebeurde 

dat door samen te spreken, samen te spelen, samen te werken en 

samen te vieren. 

Als je leert in een cursus, is het han-

dig om met een toets vast te stellen 

wat er geleerd is. Bij wereldoriën-

tatie kan dat veel beter door te 

presenteren. We moeten kinderen 

helpen om steeds beter te presen-

teren. Van oud-leerlingen hoor ik 

vaak dat deze presentatievaardig-

heden veel in hun leven betekenen. 

Als je goed kunt presenteren, kun 

je:

1. Originaliteit, passie en durf 

tonen

2. Je natuurlijk, authentiek 

ge dragen

3. Contact maken met de toehoorders

4. (Grote) gebaren gebruiken

5. Goed articuleren, stemvolume, spreektempo en dynamiek toe-

passen

6. Een goed taalgebruik toepassen

7. Je optreden goed verzorgen

reflecteren
Leren doe je vooral door successen en door vallen en opstaan, door 

terug te kijken en te analyseren wat je deed en wat de consequentie 

daarvan was.  Anderen, kinderen en volwassenen, kunnen een spie-

gel voor je zijn. Je moet leren nieuwsgierig te zijn naar wat je gedaan 

hebt, naar wat je gepresteerd hebt. Een beoordeling is niet zinvol als 

er geen gesprek volgt. Je zou kunnen zeggen: reflecteren is leren. 

Als je goed bent in reflecteren, dan kun je:

1. Goed laten zien wat je geleerd hebt

2. Feedback vragen en geven (tips en tops), kritisch zijn

3. Vertellen hoe het ook anders had gekund

4. Je aanpak evalueren en er consequenties aan verbinden

5. Je werk zelf nakijken, beoordelen en gevolgen trekken 

6. Beargumenteren waarom je doet wat je doet

7. Je portfolio samenstellen, eigen ontwikkeling presenteren

Verantwoorden
De laatste in de rij van zeven is verantwoorden. We voeden kinde-

ren op tot mensen die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en 

voor de groep. Mijn ervaring is het dat mensen anders worden als ze 

verantwoordelijkheid krijgen. We weten dat zo de boef de beste poli-

tieagent wordt en de grootste raddraaier de beste leraar! We moeten 

kinderen laten vertellen waarom ze doen wat ze doen en waarom ze 

het zó doen. Verantwoorden betekent:

1. Vertellen waarom je wat hebt gedaan

2. Zelf spullen pakken en opruimen

3. Voor jezelf zorgen en voor anderen zorgen

4. Zelf om uitleg vragen

5. Meepraten en meebeslissen

6. Consequenties overzien van eigen handelen

7. Initiatieven nemen om dingen te verbeteren

Dit schema van zeven bij zeven heeft betrekking op de totale ontwik-

keling en opvoeding van kinderen, zoals het past bij een jenaplanschool 

als pedagogische school. Het geldt niet alleen voor kinderen in de stam-

groep, maar ook voor het team. 

Het is interessant om eens te 

kijken in hoeverre deze essenties 

van toepassing zijn op de team-

leden.  

Als een school deze zaken wer-

kelijk essentieel vindt voor goed 

jenaplanonderwijs, dan zorgt 

iedere stamgroepleider er voor 

dat de kinderen in zijn groep 

elke dag de kans krijgen om 

deze vaardigheden te ontwikke-

len. Dan doet hij een stap terug 

en biedt hij kinderen de gele-

genheid deze essentiële vaardig-

heden te ontwikkelen. Dan wordt er gewerkt aan wat Peter Petersen 

bedoelde met zijn concept.

Samen met Freek Velthausz werk ik in opdracht van de NJPV aan een 

nieuw jenaplanboek, dat in november 2014 moet verschijnen. Deze 

essenties vormen een onderdeel van de studie die moet leiden tot die 

nieuwe publicatie. Het is dus een studie. Het wordt dan ook op prijs 

gesteld als lezers reageren op dit artikel. Neem je verantwoordelijk-

heid om ervoor te zorgen dat jenaplanscholen zich duidelijker kunnen 

profileren. Dat lijkt mij van levensbelang!

Hubert Winters is begeleider en opleider van  

jenaplanscholen en oprichter van het JAS.

hubert@jenaplan.nu 

Cartoon: Janneke Kaagman
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een pedagogische legbatterij
Het allergrootste wonder moet wel zijn dat er in dit land über-

haupt nog volwassenen zijn. Het is immers niet te verklaren 

hoe wij met zijn allen onze kindertijd hebben kunnen 

overleven: we zaten zonder gordel op de achterbank 

van de Volkswagen; droegen geen helm als we fiets-

ten en waren ‘s middags zonder toezicht buiten. 

En dat op speelterreinen waar helemaal geen speci-

aal Moedercafé op uitkeek! Er wordt gefluisterd dat er 

kinderen waren die kampvuurtjes maakten. Ja, het schijnt 

zelfs zo geweest te zijn dat er jongens en meisjes waren 

die in hun eentje in hoge berken klommen om er met 

hamers en spijkers boomhutten te bouwen. Stel 

je voor: met echte spijkers! Van dodelijk scherp 

staal! 

Het tweede mirakel is dat veel van de overle-

venden ook nog een beroep hebben en daar-

bij ook nog een vreemde taal kunnen spreken of 

met andere bekwaamheden op de proppen kun-

nen komen. En dat terwijl we allemaal gewoon 

naar de school in de buurt zijn gegaan, waar 

heel gewone leraren hun werk deden. Geen 

prenataal leren, geen tweetalige kleuter-

school, geen uitwisselingsjaar, geen privé-

scholen. 

Hoe kan het dat opvoeding er van-

daag de dag in zo veel gevallen 

uitziet alsof een kind opgesloten 

zit in een pedagogische legbat-

terij? Waarom denken veel ouders dat ze vieren-

twintig uur per etmaal als alwetende mediators 

rond hun nageslacht moeten cirkelen? Waarom 

lukt het hen niet om hun kinderen gewoon een 

keer aan zichzelf over te laten? Wie nu gaat zeg-

gen: ‘Vroeger waren er veel minder auto’s en min-

der gevallen van kindermisbruik’, die maakt een fout. 

Natuurlijk zijn er meer auto’s, maar er sterven veel min-

der kinderen in het verkeer dan bijvoorbeeld in de jaren 

zeventig. Meer gevallen van kindermisbruik zijn er ook niet. Er 

is wel veel meer angst voor misbruik dan toen. 

Ligt het er dan misschien aan dat de kinderen die nu geboren 

worden het geluk én de pech hebben perfect getimede wonder-

kinderen te zijn, terwijl ze vroeger, als bijproduct van geslachtsver-

keer, simpelweg op een gegeven moment geboren werden? Hoe 

het ook zij, er zijn een hoop ouders die in aanbidding voor hun kind 

zitten, alsof ze voor het ultieme levenswonder zitten. Zo’n wonder 

moet dan natuurlijk ook het ultieme levenspad belopen. En daarom 

moet alles gemonitord en bewaakt worden: de weg naar school, de 

dagelijkse gang van zaken op school en liefst ook nog de psyche 

van het eigen kind.

Kindveiligheidsindustrie
In deze krant verscheen een keer 

een tekst over de nieuwste uit-

wassen van de kindveiligheid-

industrie: GPS-armbandjes voor 

baby’s, als bescherming om niet 

per ongeluk verwisseld te wor-

dag voor jENaplaNScholEN met 
een sociaal-zwakke populatie

Donderdag 4 oktober 2012 (jenaplanschool Wilgentoren, Hilversum)
Thema: talentontwikkeling

ouders draaien door 
Alex rüHle

Hoe angst en ambitie knagen aan de kindertijd 

Hyperouders of helikopterouders heten ze in Nederland: ouders die te veel 
van zichzelf en hun kinderen vragen met hun overspannen focus op zekerheid 
én prestatie. Het fenomeen bestaat ook in Duitsland, zo blijkt uit een geestig, 
maar ook confronterend scherp artikel dat de Duitse journalist (en jonge 
vader) Alex Rühle erover schreef in de Süddeutsche Zeitung. Mensenkinderen 
kijkt graag bij de buren over de schutting en publiceert hier een vertaling van 
het stuk. 
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den. Mobiele telefoons voor kinderen met speciale ‘zorgfuncties’, 

waarmee een bepaalde actieradius ingevoerd kon worden voor hoe 

ver het kind weg mocht gaan. Ging het kind toch voorbij die grens, 

dan stuurde de telefoon automatisch een sms’je naar de smartphone 

van papa en mama. Diverse kledingstukken met peilzenders konden 

op dezelfde manier geprogrammeerd worden: wanneer het kind 

meer dan 20 meter van de rechte weg naar school afweek, ging het 

alarm af. 

Na publicatie van dat artikel, dat overduidelijk met een sceptisch 

hoofdschudden geschreven was in de stijl van ‘Hoeveel gekker 

kan het worden?’, stond de telefoon op de redactie roodgloeiend. 

Ouders, grootouders en peetouders belden allemaal op om te vragen 

waar je die geweldige producten kon kopen en welk merk en model 

ze dan het beste konden nemen. 

School als service-instelling
Wanneer het kind eenmaal op school is aangekomen, loeren er weer 

nieuwe gevaren. Op menig ouderavond op heel normale basisscho-

len waan je je soms bij een parlementaire enquêtecommissie. Vaders 

halen er hele lijsten tevoorschijn waarmee ze zich willen vergewissen 

dat hun eigen zoon toch wel bij de kinderen van die of die rijke of 

hooggeschoolde ouder in de klas komt. En dat er genoeg onderwij-

zend personeel is. En dat er aan alle protocollen van 1 tot en met 20 

is voldaan. En waarom er geen veganistische schoolmaaltijden zijn. Zo 

onbeschaamd als de exemplarische vader uit Starnberg, een bemid-

deld forenzenstadje vlakbij München 

in Zuid-Duitsland, die een lerares 

van zoonlief een aangetekende brief 

verzond waarin hij schreef dat de 5 

die ze zijn zoon gegeven had moest 

berusten op een vergissing – het kind 

kwam immers uit een academisch 

geschoolde familie, en dat indien de 

fout niet hersteld werd, het gezin 

gerechtelijke stappen zou overwe-

gen.

Nogal wat ouders verwarren school 

met een service-instelling waar aan 

al je wensen tegemoet gekomen 

wordt: het leraarschap is er om ons 

schatje klaar te maken voor de mon-

diale wedloop. Hallo, wij hadden een 

vwo-examen besteld, geen mavo-

diploma!

Als dergelijke dreigementen niet blij-

ken te helpen, wordt het nageslacht 

zelf bijgeschaafd. Een derde van alle 

kinderen krijgt tegenwoordig ergo-, 

psycho-, leer- of weet-ik-wat-voor-

therapie voorgeschreven; meer dan 

twintig procent van alle zesjarigen, 

die bij de Duitse zorgverzekering 

verzekerd zijn, krijgen logopedie voorgeschreven. Van tien procent 

van de kinderen wordt verondersteld dat ze ADHD hebben. En uit 

de Verenigde Staten komt alweer de volgende modestoornis overge-

waaid: autistische en depressiediagnoses zijn de nieuwste trend. Nee, 

daarmee is niet gezegd dat dergelijke ziektes niet bestaan. Maar kan 

het echt zo zijn dat er nu zoveel meer kinderen een stoornis hebben 

dan vroeger? Hebben de voorstellingen van wat een ‘normaal’ kind 

is zich niet simpelweg verengd in de overbezorgde blik van heden-

daagse ouders?

Vandaag de dag zou waarschijnlijk meer dan de helft van de kinde-

ren uit de boeken van Astrid Lindgren in een fijnmazige therapeuti-

sche mallemolen terechtkomen: Michiel van de Hazelhoeve? Duidelijk 

gevalletje van ADHD. Lotta uit de Kabaalstraat? Meteen Ritalin voor-

schrijven. En is het u al eens opgevallen hoe merkwaardig Tjorven uit 

Samen op ‘t Eiland Zeekraai zich gedraagt? Haar ouders hadden toch 

allang eens een ergotherapeut moeten benaderen. Maar nee, ze laten 

haar maar de hele dag buiten rondwandelen. Dan moeten ze zelf 

maar zien hoe dat eilandmeisje zich later staande houdt. 

Drie opvoedingsadviezen

‘Geen kind wil alleen maar spelen’, staat letterlijk te lezen in het 

Opvoedings- en Opleidingsplan van de Duitse deelstaten Beieren en 

Hesse. ‘Het wil zich ook bezighouden met het echte leven en serieuze 

zaken.’ Klopt. Uiteraard. Natuurlijk. En misschien werd inderdaad 

jarenlang op veel Duitse kleuterscholen te weinig gelet op kindvrien-

delijke leerstimuli. Maar als het dan vervolgens in dit soort opvoedings-

plannen wemelt van hoekige begrippen als competentieverwerving, 

tweetaligheid, complexiteitstoename en leerefficiency, krijg je stellig 

de indruk dat al dit papierwerk van ambtenaren is gesouffleerd door 

ouderverenigingen en hun angst voor globalisering. 

De Zwitserse kinderpsycholoog Remo Largo spreekt van een ‘collec-

tieve hysterie’ bij de huidige ouders: 

Hun eigen, diffuse angsten om 

kopje onder te gaan in deze roerige 

tijden worden op hun nageslacht 

overgedragen. Of, zoals de dichter 

Richard Wagner het een keer in 

een andere context formuleerde: 

‘Angst is een verhaal dat je ouders 

je vertellen’. In een stresssituatie 

reageert een mens of door de aan-

val te kiezen, of door te vluchten. 

Ouders proberen het vaak allebei 

tegelijkertijd: pushen het kind met 

alles wat ze in zich hebben, opdat 

het in de wereld zijn mag. En hou-

den het tegelijkertijd zo lang moge-

lijk van de boze buitenwereld weg. 

Laat ik, na acht jaar ouderschap, 

eens drie opvoedingsadviezen 

geven: tijd, tijd en tijd. Te vullen 

met: nietsdoen, voorlezen, luiste-

ren. Of met een lange wandeling 

langs de lange, kalme levensrivier, 

liefst zonder de kinderen. Die ver-

maken zich namelijk wel, ergens, 

een stukje verderop, aan de oever 

in het groen. 

Dit artikel van de Duitse journalist Alex Rühle is vertaald door 

Geert Bors en met toestemming van hen en de website van het 

platform Hetkind.org overgenomen.

Cartoons: Janneke Kaagman
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de perfecte ik is uitgeput, tijd voor iets nieuws.
’Denk aan de tentamens, hoge cijfers zijn belangrijk voor later. Denk 

eraan om kritische vragen te stellen tijdens colleges, dan val je op. Let 

op wat je zegt in bijzijn van de docenten, ze moeten een goed beeld 

van je hebben.’ Dit zijn enkele gedachten die ik in het begin van mijn 

studietijd heb gehad en die menig student kan herkennen. Op de 

universiteit heerst de druk om te excelleren en te presteren. De com-

petitie met medestudenten om het beste essay van de groep te schrij-

ven is de normaalste zaak van de wereld. Deze druk tot presteren 

vindt niet alleen in de academische wereld plaats, maar in de gehele 

samenleving. Stratenmakers, serveerders, kunstenaars: iedereen voelt 

in meer of mindere mate de druk om het beste uit zichzelf te halen en 

om succesvol te zijn in het leven.

Dit is niet altijd zo geweest. Er was een tijd waarin je, als je vader arm 

was, een rijk leven wel kon vergeten. Tegenwoordig leven we echter 

in een neoliberale samenleving waarin het idee heerst dat je alles kunt 

bereiken als je maar genoeg je best doet. En doordat opeens iedereen 

alles wil en denkt te kunnen, ontstaat een hevige strijd om de beste 

banen en de hoogste lonen. 

Deze wedstrijd brengt een constante druk met zich mee. Je moet een 

perfect plaatje zijn, de goede foto’s op internet zetten en geen rare 

dingen zeggen of doen, want je wordt constant in de gaten gehou-

den. Daarnaast heb je met de moderne media de mogelijkheid om 

je in allerlei opzichten met leeftijdsgenoten te vergelijken. Dit gevoel 

van beperkte privacy en de constante oplettendheid in wat je doet of 

zegt, zorgt voor stress, uitputting en op den duur ziekte, psychisch of 

lichamelijk.

Geld staat voor geluk en succes
Aan de andere kant zijn er mensen die door een gebrek aan vaar-

digheden simpelweg geen advocaat of manager kunnen worden. Dit 

zijn mensen met een baan die ver van die zogenaamde top verwij-

derd is. Op deze mensen wordt neergekeken omdat ze een minder 

betaalde baan hebben. Zij hebben dus minder goed hun best gedaan. 

Eigen schuld dikke bult, aldus de neoliberale staat. Dit idee komt bij 

deze mensen neer als een baksteen. Het idee dat geld voor geluk en 

succes staat, heerst zo sterk in de westerse samenleving dat mensen 

wezenlijk ongelukkig zijn, als zij een flink stuk minder verdienen dan 

anderen. Mensen die weinig verdienen krijgen op deze manier het 

idee dat ze gefaald hebben in het leven, wat soms zelfs suïcide tot 

gevolg kan hebben.

Hoe is dit dan op te lossen? Hoe kunnen we als zelfbewuste mensen 

goed blijven functioneren in deze huidige neoliberale samenleving? 

iK MoeT een pERfEct 
plaatjE Zijn            TiM MAAn

De druk om te excelleren in onze 
samenleving is te hoog, vindt 
psychologiestudent Tim Maan. 
De gevolgen van de toegenomen 
competitie zijn stress, uitputting 
en ziekte. Een samenwerkende 
samenleving zou wel eens veel 
productiever kunnen zijn.
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Met de nieuwste technieken kunnen we mensen eenvoudig aanpas-

sen aan de eisen van het tegenwoordige succes. Extra armen, extra 

geheugen, een oog of drie. Maar wat schieten we daarmee op? De 

eigen verantwoordelijkheid in het maken van levensbepalende keu-

zes, met soms keiharde consequenties, blijft bestaan.

Samen naar de top
Het concept van een neoliberale staat waarin iedereen gelijke kansen 

heeft en constant aan zichzelf kan werken is een mooi ideaal. Maar 

waarom moet alles in je eentje en waarom moet je beter zijn dan 

anderen in kiezen wat je wilt worden? Omdat er veel meer mensen 

zijn die datzelfde ook willen en je moet vechten om je plekje, is een 

mogelijk antwoord. 

Maar waarom doen we dat zo? Waarom kan samenwerking geen 

middel zijn om aan de top te komen? Door samen te werken en samen 

dingen te bereiken kan iedereen zo 

nu en dan een steekje laten vallen, 

dus minder stress, kunnen ieders 

sterke kanten aanvullend van pas 

komen en worden gedachtegangen 

gebundeld om tot andere ideeën te 

komen. Daarnaast is er geen extra 

stress door competitie met anderen. 

Een samenleving waarin samenwer-

king hoog gewaardeerd wordt, zou 

wel eens veel productiever kunnen 

zijn dan een waarin iedereen voor 

zichzelf gaat. 

Natuurlijk is dit een ideaalbeeld. 

Ieder mens gaat uiteindelijk voor 

zichzelf. Het is echter wel haalbaar 

de doorgeschoten zelfzucht, de BV 

IK, te verminderen in toekomstige 

generaties. Dit kan door in het 

basisonderwijs in te grijpen. Daar 

moet een constante competitie tussen kinderen vermeden worden 

en het belang van samenwerking worden benadrukt. Op dit moment 

gebeurt dit al in bijvoorbeeld het jenaplanonderwijs, maar wil het een 

groot effect hebben dan moet het in het hele basisonderwijs en in 

het begin van het voortgezet onderwijs doorgevoerd worden. Op den 

duur zal de maatschappij als geheel volgen en minder draaien om 

competitie als het gaat om zelfverwezenlijking.

Succesvol
Ook het idee dat geld staat voor succes moet aangevochten worden. 

Iedereen draagt bij aan het behouden en ontwikkelen van de wereld 

waarin we leven, en daarom zou iedereen zich gelukkig kunnen voe-

len bij zijn of haar werk. Dit is nu nog niet zo, omdat mensen niet 

gewend zijn op deze manier te denken. ‘Geld is succes, ik heb weinig 

geld en ben daarom minder waard’, kan men denken. Hier is onder-

wijs, maar ook opvoeding belangrijk. Kinderen moeten opgroeien 

met het idee dat verschillende vaardigheden kwalitatief van elkaar 

verschillen en niet in kwantiteiten als geld uit te drukken zijn. Een 

timmerman is niet minder succesvol, omdat hij minder verdient dan 

een advocaat; hij is succesvol op zijn eigen manier, en daar heeft geld 

niks mee te maken.

En onze generatie, valt die nog te helpen? Ik ben al teveel gewend aan 

het idee van succes en het bereiken daarvan, vaak zonder daar bewust 

over na te denken. Mensen in de huidige generatie twintigers, die soms 

ziek worden van de stress en prestatiedruk, kunnen zich beter realise-

ren wat ze aan het doen zijn. Ze moeten zich afvragen of datgene waar 

ze naartoe willen werken in het verlengde ligt van hun eigen idee van 

succes en geluk. Of zoals Alain de Button het mooi weet te zeggen: 

‘Let’s make sure our ideas of success are truly our own.’

Tim Maan is student psychologie  

aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in  

NRCWeekend, 25 februari 2012

Fotografie Felix Meijer

Lieverd
Lieverd moet naar zijn kamer gaan.
Moeder wil even ernstig praten
met het bezoek, met de deuren dicht,

met lieverd uit de weg. Lieverd
klompt de trap voor de helft op
en dan af, sluipt naar het sleutelgat - 

ik mag alles weten van mezelf, maar
wat is ongeoorloofd schoolverzuim?
Wat zijn concentratiestoornissen? - 

Op tenen sluipt lieverd naar boven.
Lieverd zoekt in mams slaapkamer wel
naar een geheim dat hij begrijpt.
Ted van Lieshout in ‘Hou van mij’ , Leopold Amsterdam, 2010
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Henk begon zijn loopbaan op een tweemansschool in Nederhorst 

den Berg. Daarna  werd hij hoofd van een jenaplanschool, gaf lei-

ding aan de Kees Boekeschool (de Werkplaats Kindergemeenschap) 

en was adjunct-directeur van een pedagogische academie. In 1998 

promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht met een studie over 

‘Leren samenleven’. Inmiddels heeft hij de pensioengerechtigde leef-

tijd bereikt. Toch is hij nog altijd met hart en ziel met de thematiek 

rond opvoeding en onderwijs bezig. 

Het doel van het onderwijs is volgens Henk ‘kinderen op te voeden, 

zodat ze als evenwichtig persoon in een democratisch georiënteerde 

samenleving kunnen functioneren. Samenleven gaat niet vanzelf, 

samenleven moet geleerd worden. Scholen hebben de pedagogische 

opdracht daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren.’ 

Schoolmodellen
Henk van der Weijden onderscheidt drie schooltypen die zijn geba-

seerd op het denkmodel ‘Onderwijs en 

opvoeding’. A- en B-scholen hebben het 

paradigma ‘onderwijs’, C-scholen zijn 

daarentegen gebaseerd op het para-

digma ‘opvoeding’.  

A-scholen zijn scholen die volgens het 

leerstofjaarklassensysteem zijn georga-

niseerd, strak programmatisch werken 

en zich sterk richten op het gemiddelde 

kind. 

Onder druk van de Wet op het basis-

onderwijs, het WeerSamenNaarSchool-

beleid en de opvattingen over adaptief 

onderwijs ontstonden de B-scholen. Dat 

zijn scholen met een losser klassenver-

band en interne differentiatie, waarbij 

vooral rekening wordt gehouden met 

cognitieve verschillen; kinderen die het 

groepsniveau volgen en kinderen die 

een leerachterstand hebben. Leer- of 

gedragsproblemen worden bijna altijd 

tot problemen van het individuele kind 

verklaard. Het schoolsysteem staat als zodanig niet ter discussie. Zit-

tenblijven en verwijzen naar het speciaal onderwijs horen daar ook bij.

Tot het type C-scholen behoren die scholen, die de ontwikkeling 

van het kind wel als totaliteit willen zien en de verschillen tussen 

kinderen als vertrekpunt nemen. Onderwijs is daar een middel dat 

een hoger (opvoedings)doel dient. De C- school is een leef- en werk-

gemeenschap waar gewerkt wordt aan individuele vorming én aan 

het samenleven. Kind zijn betekent deelnemer zijn: je wordt serieus 

genomen, er wordt naar je geluisterd en je kunt invloed uitoefenen 

op de besluiten die genomen worden.

Op A- en B-scholen is het doel kinderen zo goed mogelijk te onder-

wijzen. Het gaat om negentig procent van de scholen in Nederland. 

De werkwijze op deze scholen is breed geaccepteerd, herkenbaar en 

biedt daardoor zekerheid en veiligheid. De basisgedachte is dat kin-

deren van dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. ‘Een foute aanname’, 

aldus Henk. ‘Alsof alle kinderen van zes jaar schoenmaat 29 hebben.’ 

niemand wordt              SylViA SCHiPPer

MENS Zonder 
een aNDER 
Dr. Henk van der Weijden is pedagoog en publiceert regelmatig 
over thema’s op het terrein van opvoeding en onderwijs. Hij is 
lange tijd inspecteur van het (primair) onderwijs geweest en is 
momenteel actief in de initiatiefgroep ‘Red het basisonderwijs’. 
Deze groep wil de discussie op gang brengen over de 
groterwordende (negatieve) invloed van de rijksoverheid en 
met name die van de onderwijsinspectie op de kwaliteit van 
het basisonderwijs. Hij legt in dit interview met Sylvia Schipper 
uit hoe onderwijs er in zijn ogen uit moet zien.
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Hij vindt het verbazingwekkend dat ondanks alle aandacht, geld en 

commotie over de vele onderwijsvernieuwingen er niets wezenlijks in 

het Nederlandse onderwijs is veranderd. We geven nog steeds het-

zelfde soort onderwijs, gebaseerd op het paradigma ‘onderwijs’, al 

tweehonderd jaar lang. Het B-type school straalt meer moderniteit uit 

door rekening te houden met verschillen, andere werkwijzen en door 

gebruik te maken van moderne leer- en hulpmiddelen, maar in essen-

tie is er in het denken over en het handelen in opvoeding en onder-

wijs, ofwel hoe je met kinderen moet omgaan, niet veel veranderd. 

Volgens Henk van der Weijden kun je als A- of B-school niet ‘vanzelf’ 

doorstromen naar het type C-school; je moet heel bewust een breuk 

maken, je moet dan stoppen met het één (primaat van onderwijs) en 

principieel een nieuwe keuze maken (primaat leggen bij opvoeding). 

Het mag duidelijk zijn dat zijn voorkeur uitgaat naar de C-scholen.

Terug in de tijd
De universiteitsschool in Jena was, voordat Peter Petersen er kwam, 

opgezet vanuit de jaarklassengedachte. Het was toentertijd een 

modelschool; het zwarte, voor de klas opgestelde 

bord vormde het centrale punt, een geweldige uit-

vinding destijds. Heel Europa kwam daar naar toe 

om te zien hoe dat jaarklassensysteem werkte. Een 

aantal ouders uit Jena had echter andere ideeën over 

opvoeden en onderwijs. Zij vonden een hoogleraar 

uit Noord-Duitsland die inging tegen het bestaande 

systeem; dat was Peter Petersen. Hij had andere 

opvattingen over opvoeding en onderwijs. Toen hij 

als hoogleraar aan de universiteit werd benoemd, 

vroegen ze hem om zijn ideeën te concretiseren 

in de praktijkschool. Zo ontstond de zogenoemde 

oefenschool bij de universiteit in Jena, een echte 

tegenhanger van wat er was.  De school was een 

alternatief voor een school die werkte met het leer-

stofjaarklassensysteem. Hans Wolff was de eerste 

stamgroepleider in dit nieuwe model. Hij beschreef 

zijn bevindingen in een dagboek. Het was het begin 

van een onderwijsbeweging: het jenaplanonderwijs.

In de jaren 1970-‘80, toen de basisschool in Neder-

land meer en meer in zicht kwam, voerden deskun-

digen, leraren en vakbonden gesprekken met het 

Ministerie over de inrichting van het primair onder-

wijs. De Wet op het basisonderwijs, nu de Wet op 

het Primair Onderwijs (WPO) geheten, heeft veel 

impulsen vanuit het jenaplanonderwijs in zich. Uit-

gangspunten van de WPO zijn het realiseren van een 

ononderbroken ontwikkeling, wat inhoudt dat de 

wet niet uitgaat van een leerstofjaarklassensysteem 

en zittenblijven, maar aansluiten bij de ontwikke-

lingsfase van kinderen en brede scholing. Later is daar burgerschap 

bij gekomen. Freinet-, montessori-, ogo- en jenaplanscholen, de 

C-scholen in het model van Van der Weijden, sluiten goed aan bij de 

uitgangspunten en doelen van de WPO. 

Burgerschap
Bij burgerschapsvorming gaat het over een houding en de wil om op 

democratische manier met elkaar om te gaan. Kinderen moeten in 

onze democratische, veelkleurige samenleving kunnen functioneren. 

Voor Henk is de school bij uitstek de plek waar je kunt leren samen-

leven. De school heeft een culturele taak om kinderen te leren lezen, 

schrijven en rekenen, zodat ze in die samenleving aan de slag kunnen. 

‘Maar het primaat ligt bij het opvoeden’, zegt hij. Het belangrijkste  

doel van de school is een opvoedingsdoel. Je kunt niet alleen lesgeven 

en niks doen met de mens, dat kan niet bij kinderen. 

Ouders voeden hun kinderen op binnen de mogelijkheden van het 

gezin. Maar je moet ‘breder’ leren samenleven, je moet het samen 

met anderen doen. Samenwerken is een belangrijk aspect van samen-

leven: je moet omgaan met elkaars eigenaardigheden en daarmee 

dealen. Later is dat ook van belang. Door de school wordt de opvoe-

dingsomgeving vergroot, zeker nu er steeds meer kleine gezinnen 

zijn, maar je moet er ook leren omgaan met andersdenkenden. Het 

werken in groepsverband is wezenlijk. Voor scholen houdt dat in dat 

de groepen zo samengesteld worden dat er een bepaalde spanning 

is tussen de verschillen, maar niet te groot. Het is daarom goed om 

kinderen te plaatsen in leeftijdsheterogene stamgroepen, zoals mon-

tessori- en jenaplanscholen die kennen.

opvoeding en leren
Gezinsopvoeding is sterk op het ik gericht, op behoeftebevrediging 

van het individu. Aandacht krijgen is een evolutionair gegeven, 

gebruikt om in eerste instantie te overleven. Sommige kinderen heb-

ben dat tot kunst verheven. De school buigt het ik-gerichtzijn van het 

jonge kind om naar rekening houden met de ander. Je moet je gaan 

schikken en dat is een andere manier van overleven. Je hebt de school 

als instituut nodig om je ondergeschikt te maken aan anderen. Je 

moet rekening houden met anderen. Vertrekpunt is dat kinderen leren 
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verantwoordelijkheid dragen door verantwoordelijkheid te krijgen.

Hoe leren kinderen samenleven? Het met elkaar doen is een wezen-

lijk element van het groot worden. Kinderen willen groot worden, 

net als je vader en moeder willen zijn, dat is de ultieme uitdaging 

voor het kind. Jonge kinderen hebben spel en imitatie als dominantie 

in hun gedrag; dat zijn de drijvende krachten bij hun ontwikkeling. 

Spel gericht op imitatie moet daarom, in de ogen van Henk van der 

Weijden, de basisactiviteit zijn voor kinderen in de leeftijd vanaf de 

geboorte tot ongeveer zeven jaar. Taal, zindelijk worden, omgaan 

met elkaar leren ze immers door spel, niet door een programma of 

methode te volgen. 

Henk is er voorstander van om een gerichte didactiek te gebruiken bij 

het aanleren van  de culturele vaardigheden. Hij gaat er niet vanuit 

dat kinderen het vanzelf wel zullen leren. Een gerichte didactiek en 

op het juiste moment. Ouders worden onrustig als hun kind nog niet 

leest in groep 3. Maar ook een andere kant is zichtbaar. Zo geeft 

Henk een voorbeeld van een goed ontwikkelde man die apetrots was, 

omdat zijn kleinzoon van vijf al naar groep 3 mocht, omdat hij een A- 

en B-citoscore haalde voor taal en rekenen. Wat een ultiem feest ..!?! 

Scholen staan onder druk. De overheid zet formele schotten door 

middel van toetsen en testen. Als een kind het niet haalt, dan komt 

er altijd een vorm van repareren om de hoek kijken. Henk geeft 

aan dat je ouders het verlengstuk moet maken van je pedagogisch 

ge oriënteerde school. Zij moeten ambassadeurs worden van je (peda-

gogische) aanpak door je aanpak aan ouders en kinderen uit te 

leggen, ze mee te laten denken en het belang van goed leren samen-

leven aan te geven.

Sociocratie
Volgens het ideaal van Henk zou de school sociocratisch moeten 

functioneren. Het beslissen bij meerderheid van stemmen vindt hij 

een slechte manier van besluitvorming. De meerderheid legt immers 

in dat geval haar wil op aan een minderheid. Dat levert bijna altijd 

‘winnaars’ en ‘verliezers’ op. Consent geven, wat betekent dat ‘ik 

geen overwegend bezwaar heb’, ligt daar boven en vindt plaats in 

onderling overleg. In de sociocratie zoek je niet naar aantallen vóór-

stemmers, maar naar argumenten en is er overeenstemming over de 

besluitvorming. In een sociocratische organisatie is er niemand op uit 

om te dwarsbomen en eenieder onderschrijft het gemeenschappelijke 

doel, dat zijn voorwaarden. Sociocratie vult de (parlementaire) demo-

cratie aan.

De democratische of sociocratische werkwijze is van levensbelang. 

We voeden kinderen daarin te weinig op. Het antwoord op de drie 

vragen: wie geeft leiding aan wie, wie doet wat en met welk doel, 

wie wordt hoe geïnformeerd, leidt tot de drie pijlers in een sociocrati-

sche werkwijze en zijn de hoofdtaken van iedere organisatie: leiding 

geven - uitvoeren - meten. Wat gebeuren moet, moet 

gemeten worden of het effect heeft. Kinderen mogen 

daarbij meedenken over keuzes en besluitvorming en 

hoe je dat regelt. Het leven in de school biedt heel 

veel mogelijkheden om het democratisch/sociocratisch 

samenleven te leren. 

rol van de inspectie
Volgens Henk van der Weijden neigt het Finse model 

het meest naar zijn ideaalbeeld. De inspectie laat veel 

aan de school over, controleert alleen de uitgangs-

punten die in de wet geformuleerd zijn en inspecteert 

de financiën op hoofdlijnen. Daarbij zijn de volgende 

aspecten van belang: hoog geschoolde leraren met een 

goede salariëring en leraren met een hoge status. Als 

je leraren die verantwoordelijkheid geeft - die ze prima 

kunnen dragen - moeten ze goed weten hoe kinderen 

in elkaar steken, hoe programma’s werken en wat goed 

is voor hun opvoeding en onderwijs. Scholen moeten 

zelf laten zien dat ze de kinderen op een menswaar-

dige, democratische wijze opvoeden en opleiden, 

daarbij rekening houdend met hun hersen- en psy-

chologische ontwikkeling. Dat vraagt om academisch 

opgeleide mensen. Leraren vormen teams die kinderen op verschil-

lende gebieden begeleiden. Vanzelfsprekend kunnen leeropbrengs-

ten voor rekenen en taal een onderdeel zijn van de vraag of de school 

kwaliteit levert, maar vormen niet de hoofdmoot. 

Aanstaande leraren worden tegenwoordig opgeleid voor een school 

die er niet is. Studenten wordt geleerd om samenwerkend leren toe 

te passen en een portfolio aan te leggen, maar ze kunnen het veelal 

niet in de praktijk brengen, omdat te veel scholen dat nog niet prakti-

seren. Hier is nog een heel grote slag te maken.

Als afsluiting meldt Henk: ‘Helaas heeft de onderwijsinspectie een paar 

jaar geleden het stimulerend toezicht, de rol van de kritische vriend, 

achter zich gelaten en richt zij zich nu op het risico- en bestuursge-

richte toezicht. Dat werkt verlammend voor de leraren en leidt tot 

‘werken voor de toets’. Mijn advies aan politici en bestuurders is: Stop 

met de afrekencultuur en het sterk opgevoerde managementdenken. 

Geef weer glans en balans aan het onderwijsveld.’

Sylvia Schipper is redactielid van Mensenkinderen, begeleidt 

kinderen, leraren en schoolteams en verzorgt interim werk voor 

haar eigen bureau In Je Element.
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onderwijs in nederland
Sinds een aantal jaar is het verplicht in het Neder-

landse onderwijs om kinderen les te geven in ‘bur-

gerschapvorming’. Gebaseerd op het principe van 

vrijheid van onderwijs is elke school vrij om haar 

eigen manier te kiezen, als ze kinderen maar voor-

bereidt op een democratische maatschappij en ze de 

geschikte kennis en vaardigheden bijbrengt.

Aan de andere kant laat de economische markt zich 

niet meer beperken door landsgrenzen. Leiders uit 

verscheidene landen maken zich daar zorgen over 

en voelen zich geroepen tot het verhogen van de 

cognitieve competentie van de nieuwe generatie, 

zodat deze zich op internationaal niveau kan meten. 

Daarom wordt vanaf volgend jaar in Nederland de 

CITO-toets voor elke basisschool verplicht gesteld. 

Het blijft echter de vraag of deze verandering er niet 

juist voor zorgt dat groepsleiders zich alleen maar 

toespitsen op meetbare vormen van intelligentie.

Er is scherpe kritiek op de afgelopen veertig jaar 

van onderwijshervormingen. In deze periode werd 

vooral een open relatie tussen groepsleider en kind 

aangemoedigd. Critici menen dat dat geleid heeft 

tot ongedisciplineerdheid en respectloosheid bij de 

jeugd. De jeugd is in hun ogen eerder egoïstisch dan 

individualistisch, soms zelfs antisociaal. Deze veran-

dering in houding is volgens hen ook de oorzaak van 

de ‘zesjescultuur’.

onderwijs in japan
In Japan worden onderwijskundigen geconfron-

teerd met een tegenovergestelde situatie, namelijk 

met zeer gedisciplineerd onderwijs. Na de Tweede 

Wereldoorlog is de Japanse economie in een korte 

periode enorm gegroeid. Deze snelle groei was zon-

der twijfel het resultaat van rigide en gedisciplineerd 

onderwijs. Hierdoor is er echter ook weinig ruimte 

geweest om sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Het 

gebrek aan creatief ondernemerschap en onafhankelijk kritisch den-

ken van de jongere generatie belemmert het herstel van de huidige 

economische recessie.

Ook blijft de deelname aan de  wereldgemeenschap achter bij dat van 

landen als China, India en Zuid Korea.

eenzaam en alleen
Volgens het in 2007 gepubliceerde artikel ‘An overview of child well-

being in rich countries’ voelt 29,8 procent van de vijftienjarige kinderen 

in Japan zich ‘soms’ of ‘altijd’ eenzaam. In vergelijking met de een-

zaamheid van vijftienjarige kinderen uit andere rijke landen, namelijk 5 

tot 10 procent (in Nederland zelfs 2,9%), is dit opvallend hoog.

jenaplanonderwijs 
I N japaN  nAoKo riCHTerS-yASuMoTo

De afgelopen decennia zijn we getuige geweest van een enorme ontwikkeling op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie en een grenzeloze uitbreiding van economische activiteiten in de wereld. Over de hele 
wereld staan we te midden van deze globalisatie voor de uitdaging om onze jongeren op te leiden voor een wereld 
over twintig of zelfs vijftig jaar.
Eén ding is duidelijk: deze jongeren moeten voorbereid zijn om wereldburgers te worden, die elkaars cultuur en manier 
van denken respecteren, verschillen durven overbruggen, actief bijdragen om de wereldmaatschappij in stand te 
houden en de natuurlijke omgeving duurzaam te herstellen.
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In de jaren tachtig hebben verscheidene psychiaters de fenomenen 

Futoko en Hikikomori bij de mensen onder de aandacht gebracht. 

Futoko, te vergelijken met het Nederlandse spijbelen, verwijst naar 

het voor lange tijd (soms zelfs maanden of jaren) afwezig zijn op 

school. Volgens het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap in 

Japan bedraagt het aantal kinderen tussen de zes en vijftien jaar 

dat in 2009/2010 langer dan dertig dagen niet op school is geweest 

om andere dan fysieke of economische redenen, 1,2 procent van 

deze leeftijdscategorie. Hikikomori is een groter probleem. De term 

omschrijft kinderen en volwassenen die het grootste deel van hun tijd 

doorbrengen in hun eigen kamer of huis zonder contact met andere 

mensen of zelfs andere leden van het gezin. Sommige experts schat-

ten het aantal Hikikomori op bijna een miljoen mensen.

Volgens een universitair onderzoek uit 20071 is bij 1,5 procent van de 

kinderen van zes tot vijftien jaarsprake van depressiviteit.

doel van het onderwijs
Men kan niet alleen scholen de schuld geven van het 

hoge percentage van eenzame kinderen. De langdurige 

economische depressie speelt ook een grote rol. Het 

percentage werklozen was altijd relatief laag, maar is de 

afgelopen jaren enorm gestegen. Tegenwoordig heb-

ben werknemers lagere inkomens, waar ze amper mee 

rond kunnen komen. Sociale verzekeringen zijn in Japan 

minder ontwikkeld dan in veel Europese landen. De kos-

ten van het opvoeden van kinderen drukken zwaar op 

de schouders van jonge ouders. Overwerken voor lage 

lonen is onvermijdelijk, waardoor er weinig tijd overblijft 

om door te brengen met de kinderen.

Desalniettemin zijn scholen medeverantwoordelijk voor 

de eenzaamheid van kinderen. Ze zijn uitgerust voor klas-

sikale lessen met tekstboeken die gecensureerd zijn door 

de overheid. De schoolopleiding is er eigenlijk alleen op 

gericht om kinderen hun examens te laten halen, zodat 

ze daarna door kunnen stromen naar hogescholen en 

universiteiten. Het bereiken van een hoog gemiddeld 

toetsresultaat lijkt voor scholen belangrijker dan het aan-

bieden van een verscheidenheid aan didactische metho-

den, die nodig is om elk kind te voorzien van passend 

onderwijs.

optrekken aan het Westen
De eerste wet van het moderne Japanse onderwijs werd 

vervaardigd in 1872, na 220 jaar Sakoku, waarin de uit-

sluiting van buitenlanders werd geregeld met een natio-

nale isolatie als gevolg. In het begin van deze periode van 

modernisering waren de leiders gretig om aan te sluiten 

bij de geïndustrialiseerde Westerse technologie. Ze zagen 

het schoolsysteem als een belangrijk instrument om dit te 

bewerkstelligen.

Ondanks de verschillende systemen, één voor de elite en één voor de 

massa, opende het nieuwe onderwijssysteem voor iedereen de moge-

lijkheid om deel te worden van de elite door de opleiding goed af 

te ronden. Het nieuwe onderwijssysteem maakte een sociale mobili-

teit voor iedereen mogelijk, ongeacht de klasse waar men vanaf zijn 

geboorte bij hoorde.

De wet uit 1872 dicteerde dat het Japanse grondgebied onderver-

deeld werd in 53.760 basis- en 256 middelbare schooldistricten. Deze 

districten zorgden voor gelijke kansen voor elk kind in het hele land. 

Om het onderwijs te normaliseren kregen de scholen en docenten 

maar amper bevoegdheden. Het Ministerie van Onderwijs verzorgde 

de uitgave van tekstboeken en de opleiding van docenten werd 

nauwkeurig gereguleerd door de overheid.

Voor het onderwijs in de openbare scholen maakte de overheid 

gebruik van het Wakon Yosai-principe (Japanse geest en Westerse 

technologie): Voor de methode en inhoud van scholen dienden de 

Europese klaslokalen en tekstboeken als voorbeeld. Maar voor het 

moreel onderwijs, wat onder andere het gewenste gedrag van kin-

deren zou kunnen helpen bepalen, werden de traditionele confuci-

anistische waarden gebruikt. Deze waarden leerden de kinderen om 

gehoorzaam te zijn aan ouderen en om de sociale standen in familie 

en gemeenschap te respecteren om orde in het land te garanderen. 

Dit zorgde ervoor dat scholen les gaven in wetenschappelijke ken-

nis uit westerse beschavingen. De kinderen leerden dit echter op een 

passieve manier, aangezien Wakon (de Japanse geest) het niet toeliet 

dat kinderen twijfelden of kritiek gaven. Op deze manier werd vooral 

gekeken naar de vaardigheid om kennis uit het hoofd te leren. De 

extreme vorm van Wakon bleek een voorloper te zijn van het totali-

taire schoolsysteem.
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een gemiste kans
Tijdens de bezetting van de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog 

was er veel kritiek op het vooroorlogse totalitaire onderwijssysteem. 

Het moest worden aangepast in het belang van de democratie. Hierbij 

werd het Amerikaanse schoolsysteem als uitgangspunt genomen: 6 

jaar basisschool, 3 jaar middelbare school onderbouw, 3 jaar middel-

bare school bovenbouw en uiteindelijk 4 jaar voor de universiteit. In 

dit systeem was er geen scheiding meer van elite en de rest van de 

bevolking.

De schoolcarrière bleef een efficiënte manier om de sociale ladder te 

beklimmen. Sterker nog, de verandering van het duale systeem naar 

het 6-3-3-4 systeem zorgde er juist voor dat de concurrentie tussen 

kinderen onderling en ook scholen onderling nog groter werd dan 

voorheen. Deze strijd werd nog verder vergroot doordat bedrijven 

zich vooral richtten op afgestudeerden van een beperkt aantal hoog 

aangeschreven universiteiten.

De naoorlogse democratisering stond voor een ingrijpende verande-

ring toen de Koreaanse Oorlog uitbrak in 1950. De V.S., die eens 

model hadden gestaan voor democratisering van Japan, kwamen in 

de Koude Oorlog tegenover de Sovjet-Unie te staan en waren niet 

meer geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de democratie in de 

Japanse maatschappij. De V.S. wilden allereerst voorkomen dat het 

communisme zich zou verspreiden naar Japan. De ideologische vrij-

heid werd impliciet beperkt: werknemers in publieke sectoren, waar-

onder de docentenvakbonden, werden onderdrukt en het censureren 

van tekstboeken werd door het ministerie benadrukt.

Een symbolisch moment uit deze periode was de rechtszaak omtrent 

een geschiedenistekstboek, geschreven door professor Ienaga van de 

universiteit van Tokio. Zijn tekstboek werd afgewezen door het Minis-

terie, omdat er, volgens het ministerie, een aantal extreme omschrij-

vingen in stond van inhumane ‘ incidenten’ waar het Japanse leger 

in de Tweede Wereldoorlog bij betrokken was. De professor klaagde 

de overheid aan, omdat censuur tegen de vrijheid van meningsuiting 

ingaat en daarmee in strijd is met de grondwet. Ondanks de steun 

van veel socialistische intellectuelen werd de rechtszaak meerdere 

malen uitgesteld, van de jaren zestig tot aan de jaren negentig, om 

escalatie te voorkomen.

De situatie in Nederland was in de jaren zestig en zeventig geheel 

tegenovergesteld aan die in Japan, zoals bleek uit onder andere de 

provobeweging, de tv-serie ‘De Bezetting’ van Loe de Jong, antinucle-

aire acties, discussies over rechten voor vrouwen en onderwijsrefor-

maties, waarin het jenaplanonderwijs een grote rol speelde.

Hoop voor japan
Door de verschrikkingen van de desastreuze tsunami en het volgende 

incident met de Fukishima-kerncentrale van vorig jaar verloren men-

sen het vertouwen in de Japanse overheid. Het werd snel duidelijk 

dat het bouwen van 54 kerncentrales op eilanden vol vulkanen het 

resultaat was van egoïstische deals tussen de machthebbende elite: 

politici, belangrijke bureaucraten, rijke zakenmensen en leiders van de 

gevestigde massamedia.

Vooral de jongere generatie, zet zich af tegen een maatschappij geba-

seerd op concurrentie en zoekt naar een gelukkigere manier van leven 

gebaseerd op samenwerking. Dit gebeurt bijvoorbeeld in gebieden die 

door de tsunami en de kerncentraleramp getroffen zijn. Terwijl het red-

dingsplan van de overheid traag op gang kwam, kwamen veel vrijwil-

ligers de slachtoffers helpen, ondanks de tekorten aan hulpmaterialen .

jenaplan in japan
In 2006 heb ik een boek gepubliceerd in het Japans over het jena-

planonderwijs en de geschiedenis van de beweging in Nederland. 

In die tijd was de interesse voor het Jenaplan beperkt tot een kleine 

groep bewuste docenten en ouders. Na de tsunami begon de inte-

resse echter toe te nemen, vooral bij twintigers en dertigers. Steeds 

meer onderzoekers en studenten reizen af naar Nederland om zich te 

verdiepen in het Jenaplan en zijn onder de indruk van de prestaties 

van scholen en kinderen.

Het is zonder twijfel een grote uitdaging om het traditionele Japanse 

systeem om te zetten naar het jenaplansysteem. Er is veel interesse in 

het ‘open’ schoolmodel en de twintig basisprincipes en is er motivatie 

om op kleine schaal veranderingen toe te passen, vergelijkbaar met 

hoe de beweging in Nederland tot ontwikkeling kwam.

Creatief en kritisch
Japan bevindt in de overgang naar het tijdperk van postindustrialisa-

tie. Toch zijn er nog steeds veel leiders van overtuigd dat de economie 

het best hersteld kan worden op basis van traditionele (industriële) 

structuren en gewoontes. 

De digiborden die door Japanse bedrijven worden gemaakt zijn van-

daag de dag op bijna elke school in Nederland te vinden. In Japan 

echter niet, aangezien ze scholen toegang bieden tot onbeperkte 

informatiebronnen, terwijl zij nog steeds beperkt worden tot het aan-

bieden van kennis uit gecensureerde tekstboeken.

De Japanse progressieve leiders verkondigen regelmatig dat Japan 

wel computers, maar geen iPads kon maken. Creativiteit en kritisch 

denkvermogen zijn twee belangrijke factoren uit het jenaplanonder-

wijs die Japan en de wereld kunnen helpen verbeteren.

Net zoals het jenaplanonderwijs, in jaren 60 en 70, een grote rol 

speelde in de verandering van het onderwijs in Nederland, zou het nu 

een belangrijke rol kunnen spelen in Japan, in de overgang van het op 

groei en concurrentie georiënteerde onderwijs naar het op geluk en 

de samenleving georiënteerde onderwijs, waardoor Japanse kinderen 

bewuste wereldburgers kunnen worden.

Naoko Richters-Yasumoto is een Japanse pedagoog en socioloog. 

Na een verblijf van vijftien jaar in Maleisië, Kenia, Costa Rica 

en Bolivia woont zij sinds 1996 met haar gezin in Nederland. 

Zij publiceerde in Japan ondere andere een vijftal boeken over 

het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse maatschappij. In 

2007 bracht ze jenaplandeskundigen naar Japan om lezingen en 

workshops te verzorgen. In 2008 organiseerde ze samen met de 

Nederlandse ambassade in Tokio een bilaterale symposium met 

als gastsprekers onder andere Dr. Micha de Winter en  

Dr. Luc Stevens. Momenteel coördineert ze verschillende Japanse 

missies en cursussen naar Nederland. Ze reist regelmatig naar 

Japan om lezingen en workshops te geven en om landelijke 

en gemeentelijke politici/beleidsmakers op het gebied van de 

onderwijsvernieuwing te ondersteunen. Zij is oprichter en sinds 

oktober 2010 directeur van de Japanse Jenaplan Vereniging. 

Fotografie: Reiko Kubo

Vertaling: Sander Meijer

Noten

1. Een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd  in oktober 2007 door 

Kenzo Denda, hoogleraar psychiatrische pediatrie aan de Hokkaido 

Universiteit.
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StaMgRoEpoNDERzoEK

De NJPV organiseert in 2012-2013 een telefonisch onderzoek  
naar het functioneren van stamgroepen.

Onze medewerkers zullen binnenkort contact met u opnemen.

Leeuwarder Courant 14-03-12
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Mijn korte ervaring als stamgroepleider van een bovenbouwgroep in 

de banlieu van Veendam heeft mij geleerd dat ons jenaplanonderwijs 

niet of nauwelijks een vervolg krijgt in het voortgezet onderwijs in 

deze omgeving. Dit was een uitgelezen mogelijkheid om jenaplanon-

derwijs bij oudere kinderen in de praktijk te zien. Geprikkeld door de 

verhalen van Hubert ben ik begin maart naar Nürnberg gegaan. 

De nationale en vooral regionale politiek heeft grote invloed op de 

vorm van onderwijs in de verschillende deelstaten. Daar waar in veel 

deelstaten de mogelijkheid geboden wordt om zogeheten Gesam-

tschule, een scholengemeenschap, te starten, laat de Deel-

staat Beieren dit niet toe. Er moet een strikte keuze gemaakt 

worden tussen Gymnasium, Realschule en Hauptschule. Ver-

gelijkbaar met ons gymnasium/atheneum, de HAVO en inmid-

dels teruggekeerde MAVO en het VMBO. De ouders die deze 

jenaplanschool voor voortgezet onderwijs hebben gesticht, 

kozen bewust voor een Gymnasium. Dit in verband met het 

af te leggen examen en de rechten die je moet verkrijgen 

om een dergelijk examen af te nemen. Omdat de school pas 

anderhalf jaar open is staat nog veel in de kinderschoenen en 

moeten nog veel wegen gebaand worden.

Kennismaking 
Om acht uur zijn we op de school aanwezig om de aanvang 

van de school mee te kunnen  maken. De school is gelegen in 

een oud schoolgebouw in de binnenstad van Fürth. De eerste 

en derde etage worden gebruikt door het Jenaplan Gymna-

sium. Bij binnenkomst valt me de bedrijvigheid van kinderen 

en leerkrachten op. Het bruist in de gangen. Ik word hartelijk ontvan-

gen door leerlingen,  leerkrachten en sociaal-pedagogen. Met een van 

deze laatst genoemden ga ik mee een stamgroep in. Hubert heeft mij 

gevraagd om vooral te letten op zaken die in mijn ogen goed gaan. 

Daar kan ik gelijk al veel van opschrijven, want ik ben getuige van 

een prachtige presentatie over sterren. De jongen die de presentatie 

doet, vertelt een wat ongeordend verhaal over de sterren, maar als de 

presentatie voorbij is en hij vragen gaat beantwoorden laat hij aan de 

groep en vooral zichzelf zien dat hij veel over sterren en de zonnestel-

sels weet. Later hoor ik van de stamgroepleider dat hij hiermee een 

nieuwe plek in de groep verworven heeft. Daar waar hij eerst meer 

een buitenbeentje was, staat hij na de presentatie meer in de groep. 

Uit een logboekgesprek met een van leerlingen blijkt dat ze zelf dui-

delijke Smartdoelen opstellen om hun leren te kunnen beoordelen. 

In heldere doelen zijn de competenties, die gehaald moeten worden, 

door de leerkrachten uitgeschreven in mappen die de leerlingen zelf 

bij zich hebben. Zo kunnen de leerlingen competentiepunten halen. 

Met cijfers wordt niet gewerkt. Terwijl ik er ben is er bij de leerkrach-

ten al een nieuwe ontwikkeling gaande om die competentiepunten af 

te schaffen en de kinderen meer bewust te maken van het vergaren 

van een competentie. Dit om puntenjacht, waarbij de competentie 

ondergeschikt is aan het te behalen punt tegen te gaan. 

Er is deze week een nieuw weekplan ingevoerd met meer tijd voor 

icH HaBe wieder 
Freude am lERNEN                  nielS VeSTerS

Deze kop staat boven een artikel in een lokale krant 
van een voorstad van de Beierse stad Nürnberg, 
met als subtitel: ‘Het ongewone verhaal van twee 
jongens die elke dag graag naar het gymnasium 
gaan’. De titels vallen op door twee woorden. 
‘Wieder’ impliceert een verleden van tegenzin. Het 
‘ongewone’ kan te maken hebben met die eerder 
genoemde tegenstelling, maar er kan ook meer in 
schuilen.
Ik ben in de gelukkige positie geweest om deze 
twee fenomenen te kunnen ervaren en nader 
te onderzoeken, omdat ik op uitnodiging van 
Hubert Winters mee ben gegaan naar het Jenaplan 
Gymnasium Nürnberg, waar Hubert door het bestuur 
is ingehuurd als ‘Berater’ (vrij vertaald: Raadsheer).  
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zelfstudie. Naast de gebruikelijke stamgroepuren zijn er uren inge-

pland waarin kinderen in vakgerichte blokperiodes kunnen werken. Er 

is dan een vakleerkracht aanwezig, samen met een sociaal-pedagoog. 

De leerlingen mogen het lokaal in als hun doel voor deze periode 

goedgekeurd is door de leerkracht. De leerlingen gaan vervolgens 

gericht met een of twee vakken aan het werk. Het gaat hier vooral 

om het zelfstandig verwerken van opdrachten. Er is ook ruimte voor 

verlengde instructie. Zowel de leerlingen en leerkrachten zijn heel 

positief over deze ontwikkeling. Uiteraard geeft zo’n eerste week wat 

verwarrende situaties, maar men gaat daar flexibel mee om.

Kringgesprek
Op mijn vraag welk effect dit onderwijs heeft op leerlin-

gen van deze leeftijd krijg ik deels antwoord als ik een 

kringgesprek over uitgaan mag bijwonen bij een stam-

groep met kinderen van dertien tot zestien jaar. Een 

mooi open gesprek, waarin verschillende standpunten 

en meningen aan bod komen. Ook wordt er respectvol 

omgegaan met kinderen bij wie de mening van ouders 

over uitgaan van grote invloed is. De leerlingen laten 

elkaar de ruimte om over hun ervaringen of het ontbre-

ken daarvan te vertellen. 

Een tweede voorbeeld van een goede interactie krijg ik 

de volgende dag. In een andere stamgroep in de leeftijd 

van dertien tot zestien jaar wordt een opdracht bespro-

ken en uitgevoerd, terwijl de stamgroepleiders buiten 

de groep zitten om te observeren. Ook hier wordt res-

pectvol met elkaar omgegaan. Zoals in elke groep is er 

een aantal moeilijk te motiveren en daarin moet nog 

een weg gevonden worden. Uiteindelijk komt er uit de discussie geen 

concreet resultaat en wordt de groep daar door de stamgroepleider 

op aangesproken. Aan het einde van het uur geeft hij de groep aan 

dat ze de opdracht binnen een bepaalde tijd moeten uitvoeren. De 

verantwoordelijkheid voor die uitvoering legt hij bij de groep. 

Motivatie
Het thema ’motivatie’ komt vaak ter sprake, omdat het niet makke-

lijk is jonge mensen in die puberleeftijd warm te krijgen voor het leer-

proces. Het onderwijzend personeel is daar zeker mee bezig, maar de 

organisatie in de klas en van de school als geheel vraagt nog te veel 

aandacht om voor deze problematiek goede oplossingen te bedenken. 

Een ouderavond, georganiseerd en voorgezeten door Hubert, heeft 

mij laten zien dat de ouderbetrokkenheid zeer hoog is en dat de 

ouders overwegend positief over de huidige gang van zaken zijn. De 

complexiteit van het schoolsysteem in Beieren zorgt voor enige onrust 

bij een aantal van de ouders. Zij hebben een school voor hun eigen 

kinderen opgericht, maar als deze niet aan de normen van het gym-

nasium voldoet moeten zij een andere school kiezen. In een informeel 

gesprek met een aantal ouders in een plaatselijk etablissement komen 

enkele grieven naar boven. Het is voor het managementteam nog een 

hele klus om hier goed mee om te gaan. Communicatie is hierin een 

sleutelwoord. 

leerlingenraad
Door een aantal leerlingen was een gesprek aangevraagd met Herr 

Hubert om de leerlingenraad weer op de kaart te zetten. Deze was in 

het slop geraakt door miscommunicatie tussen leerlingen en directie. 

De leerlingen hebben er voor gekozen om het gesprek zonder directie 

te voeren. Ik zag een gedreven groep leerlingen, die begaan zijn met 

hun eigen leerproces. Vooraf werden de doelen van de bijeenkomst 

opgesteld. Besproken zijn onder andere de taken en mogelijkheden 

waar de leerlingenraad zich op kan richten. Uiteindelijk werd er afge-

sproken dat de leerlingenraad uitsluitend uit leerlingen zal bestaan. 

De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers uit elke stamgroep. Leer-

krachten en directie worden uitgenodigd aan de vergadering deel 

te nemen als daar aanleiding toe is. Ook wordt er spreektijd aange-

vraagd bij aanvang van teamvergaderingen om vragen te stellen of 

standpunten te poneren. Er worden ideeën aangedragen voor taken 

van de leerlingenraad en er is besloten hier in een volgende vergade-

ring verder op in te gaan. De leerlingen gaan tevreden uit elkaar en 

er wordt afgesproken na schooltijd verdere afspraken te maken. Wij 

zullen daar niet meer bij zijn, omdat we dan weer onderweg naar 

Nederland zijn.

Die terugreis begint, nadat we een mooie weeksluiting bijgewoond 

hebben waarin een verslag over een gemaakte skireis centraal staat. Ter 

afsluiting wordt door iedereen het lied ‘We are the world’ gezongen.

De reis heeft heel veel indrukken bij mij achtergelaten. De vele mooie 

momenten, die ik beleefd heb, hebben mijn eigen onderwijs weer 

nieuwe impulsen gegeven: Het doelgerichte werken, de verantwoor-

delijkheid die de leerlingen krijgen en die de meesten ook zelf nemen, 

de complexiteit van het werken met jonge mensen in de leeftijd van 

dertien tot zestien jaar, de interactie tussen onderwijzend personeel 

en kinderen, en tussen kinderen onderling. Ik heb een school mogen 

zien waar kinderen echt plezier in leren hebben. Zo ongewoon was 

het verhaal van de twee jongens in de krant dus niet.

Dat er voor het Jenaplan Gymnasium Nürnberg nog veel obstakels 

liggen en dat er nog veel verbeterd kan worden in de communicatie 

tussen alle schakels die met het onderwijs te maken hebben, is onver-

mijdelijk als je in ogenschouw neemt dat de school pas anderhalf jaar 

bestaat. Dat neemt niet weg dat deze school nu al een goede bijdrage 

levert aan het verbeteren van de maatschappij in een klein stukje van 

de grote wereld. 

Niels Vesters is stamgroepleider van  

jenaplanschool De Ommewending in Veendam
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opvoedingscanon
Kinderen opvoeden is een maatschappelijke opdracht, waarbij ouders 

regisseur en eerstverantwoordelijke zijn. Ook anderen, zoals familiele-

den, buurtbewoners, groepsleiders, kinderen en sportcoaches dragen 

hun steentje bij aan de vorming van het kind tot volwassene. 

Het boek bevat 51 korte hoofdstukken met informatie over allerlei 

aspecten van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, geschre-

ven door tientallen onderzoekers. Het is geen pasklare gebruiksaan-

wijzing, maar bevat wel honderd tips die opvoeders kunnen helpen.

In het boek worden kort de meest uiteenlopende onderwerpen 

behandeld. De eerste hoofdstukken gaan over het kind. Het kind 

staat centraal met de invloeden op het kind als cirkels erom heen. 

Eerst het gezin, dan onder andere het kinderdagverblijf en de school 

en dan bijvoorbeeld de buurt of vereniging. 

Bij ieder hoofdstukje staan twee kadertjes waarin een bepaald onder-

deel extra wordt uitgediept. Ook staat bij elk hoofdstuk een vraag die 

je aan het denken zet en die eventueel een discussie los kan maken. 

Achterin staat een uitgebreide bronnenlijst. Wil je over het onderwerp 

nog verder lezen dan staan daar mogelijkheden voor aangegeven. 

Het boek heeft een aantrekkelijke lay-out en leest gemakkelijk. De 

informatie is praktisch van aard. 

Besproken werd door Felix Meijer:

Opvoedingscanon. Omdat over kinderen zoveel 

meer te weten valt. R. Diekstra (Red.)  

Amsterdam, 2010, 248 pagina’s, 

ISBN 97890 351 3514 7, € 15,00

Het einde van de opvoeding 
Ik was nieuwsgierig naar de visie van Jan Geurtz op opvoeden, want 

het is nogal wat als je suggereert om er afstand van te moeten nemen. 

Het boek begint met de noodzaak van opvoeden, wat opvoeden is, 

het opvoedingsparadigma en opvoeden versus laten opgroeien. Voor 

Geurtz staat laten groeien voor ‘zorgen voor’, gericht op het directe 

belang van kinderen. Opvoeden heeft een later belang en is daarmee 

in strijd met het directe belang van het kind. De ouder eist van het 

kind dat het keurig met mes en vork eet, terwijl voor het kind slechts 

het eten belangrijk is. 

Het volgende deel gaat over de identiteit. Volgens Geurtz het psychi-

sche bouwsel, dat bepaalt wie en wat we denken en voelen dat we 

zijn. De identiteit bestaat uit vier lagen, waarbij het negatieve geloof 

heel bepalend is voor ons handelen. Het is belangrijk daar los van te 

raken om te komen tot ‘onze natuurlijke staat van zijn’.  

In het derde deel worden opvoeding en identiteit met elkaar verbon-

den. Geen nieuwe methode van opvoeden, maar een andere manier 

van handelen, waarbij hij vier slogans hanteert: Kijken, erkennen, ver-

trouwen en loslaten. Om de werkelijkheid waar te nemen zoals die is, 

moeten we leren kijken. We kijken doorgaans alleen met ons verstand 

en laten ons leiden door onze (soms emotionele) gedachten. Geurtz 

nodigt de lezer uit om echt te kijken, te erkennen wat je ziet en dan 

anders te handelen. Vertrouw daarbij op de fundamentele goedheid 

van ‘onze natuurlijke staat van zijn’. Kijken, erkennen en handelen 

vanuit vertrouwen schept ruimte om los te laten.

Het boek eindigt met veel praktische voorbeelden. Ik heb genoten van 

het boek en vind het een aanrader. 

Besproken werd door Klaas Dijkhuis:

Het einde van de opvoeding  J. Geurtz,  AMBO, 

2003, 159 pagina’s, ISBN 978 90 263 1837 5, € 19,95

de leerkracht als opvoeder
In deze essaybundel worden in tien bijdragen de volgende vragen 

centraal gesteld: Heeft de groepsleider een taak als opvoeder? Wat 

houdt deze taak dan in en hoe wordt deze afgebakend ten opzichte 

van de ouders? Zijn groepsleiders en scholen voldoende toegerust 

voor deze taak? Is het zo dat als scholen beter opvoeden, kinderen 

zich ook sneller ontwikkelen?

Een interessant boek met theoretische verdieping en bijdragen van 

onder andere Bas Levering, Micha de Winter en René Diekstra.

Besproken werd door Felix Meijer:

De leerkracht als opvoeder  Michel Hogenes e.a 

(Red.) Den Haag 2010, 237 pagina’s, ISBN 97890 121 

3359 3, € 31,50

de grenzeloze generatie 
De jongste generatie is opgevoed in vrijheid en voorspoed. Ze leeft 

intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks, status en netwerken. Veel 

jongeren treden de toekomst met vertrouwen tegemoet en wen-

den hun vitaliteit op een positieve manier aan. Maar daarnaast zijn 

de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoordelijk-

heid zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en 

publieke agressie. Een leger hulpverleners krijgt deze problemen maar 

niet onder controle.

Sinds de omarming van het forever Young-ideaal door volwassenen, 

rust er een taboe op opvoeden met gezag. Het belang van zelfbe-

heersing en het nemen van verantwoordelijkheid wordt gebrekkig op 

jongeren overgedragen.

Een informatief en opiniërend boek, waarin een analyse gegeven 

wordt van de huidige jeugd en hun 

opvoeding na 25 jaar waarden- en 

opinieonderzoek. Roept op tot 

bezinning op de huidige opvoeding.

Besproken werd door  

Felix Meijer:

De grenzeloze generatie 

F. Spangenberg en M. Lampert, 

Amsterdam 2009, 285 pagina’s, 

ISBN  97890 468 0674 6, € 22,95
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 aan 't Hart Felix Meijer

opening jenaplancentrum  
Het Bovenveen

Op 11 mei is het vernieuwde jenaplancentrum geopend door 

Katherina, dochter van Peter Petersen en oud-leerling van de eer-

ste jenaplanschool in Jena. Tijdens de opening, waarbij ca. 150 

mensen aanwezig waren, werd door twee van zijn kleinkinde-

ren een authentieke buste van hun grootvader aangeboden, een 

uniek en kostbaar familiestuk, dat nu een plek in Echten heeft. 

Het Bovenveen bevat een cursusruimte, restaurant, theater en de 

Knapvilla, waar de meervoudige intelligenties hun plek hebben 

gevonden. Een prachtige omgeving, waarin jenaplanners elkaar 

kunnen ontmoeten, studeren en logeren. De redactie feliciteert 

het JAS van harte met deze aanwinst voor het jenaplanonderwijs.

Twitter
Sinds enige tijd is de redactie van Mensenkinderen ook actief op 

Twitter. We willen op deze manier onze lezers meer betrekken bij 

het blad. We plaatsen er regelmatig aankon-

digingen van interessante artikelen en activi-

teiten. Mocht u iets te melden hebben, een 

interessante aankondiging van een activiteit 

hebben, of op een artikel in het blad reageren, 

laat het ons weten. U kunt ons vinden op www.twitter.com bij het 

account @mensenkinderen1.

Thema’s 
De redactie heeft zich gebogen over de thema’s voor deze jaar-

gang en de volgende keuzes gemaakt:

novembernummer: Wereldoriëntatie (deadline 1 oktober)

januarinummer: Gezag van de groepsleider en participatie van kin-

deren (deadline 1 december)

maartnummer: Het kind heeft een relatie met zichzelf (deadline 1 

februari)

meinummer: In de stamgroep heeft het kind een relatie met ande-

ren (deadline 1 april)

Wij dagen u uit om een bijdrage te leveren aan de invulling van 

deze thema’s. Heeft u suggesties, ideeën, artikelen of foto’s, stuur 

ze naar ons via twitter (@mensenkinderen1) of mail (mensenkinde-

ren@hetnet.nl) of neem contact op met Felix Meijer (035 6280242 

of 06 44236283) 

Beschikbare artikelen
Op de website van de NJPV, www.jenaplan.nl, zijn onder de 

rubriek Mensenkinderen bijna alle jaargangen van het blad als pdf-

bestand opgeslagen. Zo kunt u alle nummers digitaal lezen, maar 

ook geschikte artikelen eruit kopiëren. Door het geven van een 

zoekopdracht, kunt u ook artikelen over een specifiek onderwerp 

zoeken en vinden. Ideaal voor cursisten en studenten en als voor-

bereiding op een teamvergadering over een inhoudelijk thema.
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een uitdaging
Eén ding is duidelijk: in conceptscholen neemt evalueren met kinde-

ren een centrale plek in; de kinderen zijn zelf een belangrijke deelne-

mer. Het is het kind dat leerprocessen aangaat en daarmee stappen 

in de goede richting kan zetten. Zelf nadenken over hoe je vordert 

zorgt daarbij voor een meer reflectieve houding. Evalueren met kin-

deren is makkelijker gezegd dan gedaan. Het wordt een stuk eenvou-

diger wanneer je als groepsleider  hier een richtlijn voor hebt. In het 

project ‘Evalueren met kinderen’ (2010), een samenwerking tussen 

verschillende leraren, De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onder-

wijs, de Vrije Universiteit, APS en De Activiteit zijn hiervoor interes-

sante ontdekkingen gedaan. Dit project leverde een methodiek op die 

richting geeft aan het evalueren met bovenbouwers. Het evalueren 

is verbonden aan het doen van doelgerichte onderzoeksactiviteiten 

van kinderen rond een bepaald thema. Alle kinderen hebben een per-

soonlijke portfoliomap, waarin bewijsstukken worden verzameld die 

bij de afgesproken werk- en ontwikkelpunten passen. Ook worden de 

reflecties van de groepsleider en het kind hierin opgeborgen. 

Bij het werken met een portfolio worden drie fasen onderscheiden. 

In fase 1 wordt een nieuw thema verkend; de portfoliogesprekken 

gaan dan vooral over de vragen en de verwachtingen van de kinderen 

over het thema. Tijdens de tweede fase wordt het onderzoek uitge-

voerd. De portfoliogesprekken gaan dan over de vorderingen die de 

kinderen maken en in de derde fase wordt het onderzoek afgerond. 

In deze fase gaan de gesprekken over het vastleggen van de resulta-

ten, presenteren en evalueren. Bij al deze fasen wordt bij de reflec-

ties gebruik gemaakt van de volgende opbrengstcriteria: beheersing; 

inzicht en begrip; functionaliteit en wendbaarheid.

Om te voorkomen dat leerportfolio’s verzamelmappen van `werk-

jes’ worden is het van belang de werkstukken te labelen. Daarbij 

wordt duidelijk gemaakt wat het product is (bijvoorbeeld een teke-

ning of een taalactiviteit), wanneer het tot stand kwam (bijvoorbeeld 

het kwam tot stand bij het brainstormen over de planning voor het 

schoolkamp of het maken van een plattegrond) en waarvan het pro-

duct het bewijs is (bijvoorbeeld het kind vertoont inzicht en begrip in 

ingewikkelde planning).

Anders verantwoorden  
De inspectie neemt niet alleen genoegen met mooie portfolio’s van 

kinderen. Er zijn ook  andere lagen waarop een school zich dient te 

verantwoorden. 

In het Research & Development project Onderwijs Anders Verant-

woorden van APS  (2010) is  samen met basisscholen en scholen in 

het voorgezet onderwijs gezocht naar methodieken en werkwijzen 

voor verantwoording die zo objectief mogelijk zijn en zoveel mogelijk 

de volle breedte van leerervaringen dekken. 

Er is een methodiek ontwikkeld die recht doet aan het onderwijscon-

cept en ook aan het kind. Een instrument dat voor ieder concept op 

Evalu E RE N  en                       SPier Ten doeSSCHATe en rACHel VAn VuGT

verantwoorden 
wat moet en mag 
De komst van de inspectie veroorzaakt soms druk in scholen, omdat zij zich onvoldoende helder kunnen verantwoorden 
over dat wat zij met kinderen bereiken. Dat geldt vooral voor scholen die werken op basis van een uitgesproken 
onderwijsconcept. Het gaat om scholen die zich baseren op vernieuwende ideeën uit het verleden, zoals Jenaplan, maar 
ook Montessori, Dalton, Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de Vrije School of om concepten gebaseerd op nieuwe 
inzichten, zoals Natuurlijk Leren of de Andere Basisschool. 
De druk op verantwoorden wordt de laatste jaren groter; tegelijkertijd groeit de wens bij conceptscholen om op een 
systematische, objectieve manier resultaten in beeld te brengen. 
Om welke resultaten gaat het dan? De ambitie van scholen met een uitgesproken onderwijsconcept is om kinderen bagage 
mee te geven waardoor ze kunnen functioneren in de heersende maatschappij. Dat vraagt meer dan alleen cognitieve 
vaardigheden. Persoonlijke en brede sociale ontwikkeling zijn dan minstens zo belangrijk. Het is niet eenvoudig om dat in 
kaart te brengen. Enerzijds willen conceptscholen voldoen aan de overheidseisen, anderzijds willen ze trouw blijven aan 
hun onderwijsconcept. Veel scholen ervaren dat als een spagaat. Het leerproces van hun kinderen laat zich nu eenmaal niet 
alleen vangen in Cito-resultaten. De traditionele toetsmethodes brengen vooral de  ontwikkeling van kennisvaardigheden 
in beeld. Maar hoe breng je vaardigheden als ‘oplossingsgerichtheid’ en ‘creativiteit’ meetbaar in beeld? 
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eigen wijze in combinatie met eigen kindvolgsystemen met of zonder 

Cito-toetsen is te gebruiken.

Allereerst worden er drie ‘golflengten’ onderscheiden, waarop je je 

kunt verantwoorden:

Golflengte 1: Weet wat je meet 

Het gaat hier om informatie waarmee je jezelf kunt afmeten aan de 

standaard van een ander. Om te kunnen vergelijken met een externe 

norm moet de informatie op een standaardmanier verzameld en ver-

werkt zijn. De uitkomsten van deze vorm van onderzoek geven inzicht 

in hoe de school er voor staat, om zo de school te vergelijken met 

andere (benchmarking). Op grond hiervan kan een school 

beleidsmaatregelen nemen. 

Veel wordt hier gebruik gemaakt van het Cito-instrumen-

tarium.

Golflengte 2: Vergelijk kinderen en groepen in de 

school

De uitdaging bij deze golflengte is dat je eigen unieke infor-

matie van kinderen in de school benut. Op deze golflengte 

maak je vergelijkingen tussen kinderen en groepen van kin-

deren in de eigen school.  Voor de groepsleider is de belangrijkste 

functie om meer geobjectiveerd inzicht te krijgen in het eigen han-

delen en de ontwikkeling van kinderen. De belangrijkste functie voor 

de school is het kunnen inzetten van een - op basis van verzamelde 

gegevens - gerichte schoolontwikkeling. 

Belangrijk voor het systematiseren van unieke informatie is de bereid-

heid en de bekwaamheid van een team om nieuwsgierig te zijn naar 

de opbrengsten van het eigen onderwijs. De onderzoeksgegevens 

daarvoor zijn te halen uit golflengte 1 en 3. Zo kan men bijvoorbeeld 

Cito-gegevens uit golflengte 1 gebruiken om vragen te beantwoor-

den als: hoe doen we het als school, doen we het in alle groepen even 

goed, doen we het in alle vakgebieden even goed, welke trends zien 

we (ook in vergelijking met voorgaande jaren) etc. etc. 

Uit de derde golflengte kan een groepsleider, door de inhoud van 

de verschillende portfolio’s van de kinderen uit de groep te vergelij-

ken, conclusies trekken over het eigen handelen en onderwijsaanbod. 

Bijvoorbeeld: Hoeveel van mijn kinderen kunnen al eenvoudige tek-

sten lezen? Hoeveel kinderen kunnen al op een adequate manier een 

spreekbeurt houden? 

Het onderzoek in de middelste triband levert dan informatie op die in 

de eerste plaats bedoeld is om verbetering in onderwijs en organisatie 

te helpen ‘richten, inrichten en verrichten’. Ook levert dit bewijs  voor 

de externe verantwoording. 

Golflengte 3: Je bent wat je weet 

De belangrijkste functie van deze informatie is voor het kind om zijn 

ontwikkeling in de volle breedte zichtbaar te maken. 

De hele dag door wordt het leren als vanzelfsprekend geregistreerd. 

Dit gebeurt in de vorm van complimentjes aan kinderen en afkeuring - 

en van gedragingen. Of in kleine gesprekjes en tijdens het bekijken 

van werk (een tekening, een rijtje sommen of een geslaagde proef). 

Ook gebeurt dat in aandacht voor dagboeken en portfolio’s. Het regi-

streren van leren gebeurt ook doelbewust in de onderwijsmomenten, 

in kindbesprekingen en in ontmoetingen met ouders. 

Intervisiegesprekken en teamvergaderingen zijn momenten waarop dit 

soort ervaringen ook uitgewisseld kunnen worden door groepsleiders.

Classificatie, socialisatie en subjectwording
Tegelijkertijd is het van groot belang te weten waar je je over ver-

antwoordt. Gert Biesta1  onderscheidt drie functies van onderwijs: 

classificatie (aanleren van kennis, vaardigheden en begrip en het bij-

brengen van vaardigheden om te kunnen oordelen en onderscheiden 

en het in staat stellen ‘iets te doen’), socialisatie (de wijze waarop 

we deel worden van bepaalde sociale, culturele en politieke ‘ordes’) 

en subjectwording (hier gaat het niet om het invoegen van ‘nieuw-

komers’ in bestaande ordes, maar over manieren van zijn die een 

zekere onafhankelijkheid van de bestaande ordes aanduiden).

Wanneer we nu de drie golflengtes verbinden aan de drie functies van 

onderwijs, dan krijgen we 

de bijgaande matrix.

Scholen zijn op dit mo -

ment geneigd (en wor-

den daar vooral ook op 

aangesproken) zich te 

verantwoorden over de  

functie kwalificatie en 

wel op golflengte 1. Vaak 

worden daarvoor de toet-

sen uit het Cito-kindvolgsysteem gebruikt. Dit zijn ook de voornaam-

ste opbrengsten waar de inspectie op let. 

Toch is het voor ouders vaak minstens zo interessant om te weten 

hoe het met de socialisatie van hun kinderen gaat. Ook daarvoor zijn 

inmiddels COTAN-genormeerde toetsen in ontwikkeling. Maar vaak 

zijn de ervaringen van de groepsleider met het kind net zo interessant 

voor ouders om te weten als een score op een toets. Een foto van een 

kind aan het werk kan soms zeer relevante informatie geven.

Van denken te weten naar zeker weten
Ervan uitgaande dat iedereen ervan overtuigd is dat je je als groepslei-

der en school hebt te verantwoorden over het geboden onderwijs, is 

het van groot belang te weten hoe dat zo betekenisvol mogelijk kan 

gebeuren.

Daarvoor is het nodig dat schoolteams nieuwsgierig zijn naar de resul-

taten die zij bereiken. Daarbij word je niet op je blauwe ogen geloofd, 

maar moet je je ook echt weten te verantwoorden: niet denken, maar 

zeker weten. Die uitdaging hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Het 

kan je als school helpen om uit te vinden waar het goed gaat en waar 

nog hiaten zitten.  Wees daarbij kritisch naar de instrumenten die je 

gebruikt, zorg voor zo objectief mogelijke gegevens. En zorg ervoor 

dat de gegevens die je verzamelt je de broodnodige informatie geven. 

Dan gaat verantwoorden leven en geeft het richting aan je onderwijs.

Spier ten Doesschate en Rachel van Vugt zijn senior consultant 

Primair Onderwijs bij het APS en maken deel uit van de 

expertisegroep Onderwijs Anders.  

Noten

1.  Biesta G., Goed onderwijs en de cultuur van het meten, Ethiek, 

politiek en democratie. Boom/Lemma 2012

Literatuur:

Biesta G., Goed onderwijs en de cultuur van het meten, Ethiek, politiek 

en democratie. Boom/Lemma 2012

Mertens N., Verantwoordingswaaier voor alle scholen die hun 

onderwijs anders willen verantwoorden.  Utrecht APS, 2009

Oers B. van, e.a. Evalueren met kinderen, de Activiteit 2010
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sparren met de njpv over 
jenaplanaangelegenHeden?
neem contact op en mail:   
njpvjaapmeijer@jenaplan.nl

geïnspireerd door dit nummer?
neeM nu een ABonneMenT

een individueel 
abonnement voor 
€ 35,00 per jaar
of met minstens 
vijf collega’s op 
hetzelfde adres 
voor € 32,00 
per jaar

Aanmeldingen 
bij het 
jenaplanbureau
Postbus 4089, 
7200 BB Zutphen
of via info@jenaplan.nl

StaaRtDElINgEN

op het klimrek kan ik
de borstwaarts om,
maar staartdelen
wil me niet lukken.

ik durf aan de rekstok
de molendraai, maar
juf legt iets uit
en ik duizel.

Vaak krijg ik de sommen
niet in mijn kop.
Soms denk ik:
nu!
de dodenzwaai!
Met afsprong!
en ik steek mijn vinger op.

edward van de Vendel
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Aan het einde van deze kabinetsperiode zijn er twee ontwikkelingen 

in het (basis-)onderwijs die om aandacht vragen. Scholen konden zich 

tot medio juli bij het ministerie van OCW  aanmelden om de kwali-

ficatie ‘excellent’ te verwerven. Een commissie onder leiding van de 

oud-voorzitter van het Onderwijsraad, Fons van Wieringen, zal er in 

het najaar over beslissen. Een tweede ontwikkeling is de uitkomst van 

een recent debat tijdens een CDA-congres over de al of niet verplichte 

Cito-eindtoets. Het congres bleek niet gevoelig voor de argumenten 

van de eigen minister ten gunste van een verplichte invoering van die 

toets. Dat is verrassend. Langdurig en intensief lobbyen kan vrucht-

baar zijn, zo blijkt weer eens. Het zou een grote stap vooruit zijn, als 

scholen niet langer de plicht hebben om een eindtoets af te nemen, 

ongeacht welke. Daarmee zou er een einde komen aan het oneigen-

lijk gebruik van scores door de inspectie die, ook naar het oordeel 

van het Cito, uitsluitend zijn bedoeld als hulpmiddel bij de overgang 

van basis- naar voortgezet onderwijs. Ik ga op beide ontwikkelingen 

nader in.

excellente scholen
De minister heeft scholen opgeroepen om zich te melden als ze ver-

moeden dat hun kwaliteit die van andere scholen flink overtreft. Ze 

kunnen, als dat het geval is, het predicaat ‘excellent’ verdienen. De 

respons op de uitnodiging om zich te melden was laag. Van de krap 

6800 hebben 160 basisscholen zich gemeld, ruim 2%. Is er sprake 

van bescheidenheid? Met de invoering van de Wet op het Onder-

wijstoezicht (WOT) is een nieuw element aan kwaliteitszorg en kwa-

liteitscontrole toegevoegd. Scholen krijgen een finale beoordeling; 

ze zijn naar het oordeel van de inspectie voldoende, zwak of zeer 

zwak. De kwalificatie ‘excellent’ kan daaraan worden toegevoegd. De 

beoordelingen in termen van zwak en zeer zwak krijgen alom veel 

aandacht. Het wordt tijd, zo luidt althans de redenering, om ook de 

andere kant van het spectrum te belichten. 

Tegen de huidige wijze van beoordelen van scholen bestaan grote 

bezwaren, niet in het minst omdat de gekozen procedure voor de ene 

groep scholen gunstig uitvalt en voor een andere ongunstig. Dat is 

vooral afhankelijk van de scholingsgraad van de ouders. De inspectie 

is er niet in geslaagd om dat gegeven in de beoordeling in voldoende 

mate mee te wegen. 

Voorts, een tweede bezwaar, heeft kwaliteitsonderzoek slechts 

betrekking op een relatief klein deel van het curriculum. Waarom 

deze beperking? Voor het overgrote deel van het voorgeschreven 

curriculum bestaan geen tests die door de inspectie worden geac-

cepteerd. 

De commissie die een oordeel velt over de toekenning van de kwali-

ficatie ‘excellent’ heeft als opdracht gekregen om als eerste naar de 

resultaten van het reken- en taalonderwijs te kijken. Alle basisscholen 

willen dat hun onderwijs excellent is, maar de kans om die kwalifica-

tie te verkrijgen is niet voor alle scholen even groot. Er is sprake van 

oneerlijkheid.    

Er zijn nog meer bezwaren. Scholen die, met verwaarlozing van 

wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming, hun curriculum beperken 

tot hoofdzakelijk taal en rekenen, hebben meer kans om als excellent 

te worden aangemerkt; ze besteden 

aan die vakken meer tijd. Dat geldt 

ook voor scholen die leerprocessen 

in de groepen 2 en 3 willen versnel-

len met als gevolg dat de eerste twee 

jaren van het basisonderwijs in het 

teken staan van de start van vooral 

het leesonderwijs in groep drie. Toet-

sen in groep 3 gaan daarvan uit. 

Deze ook door de inspectie aanbevo-

len praktijk zet scholen die, mede in 

het licht van de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO), verstandiger han-

delen op achterstand. De wet schrijft 

een ontkoppeling van leerjaar en leer-

stof voor.

  

Is het een grote ramp om scholen zo te 

beoordelen? Ik ben geneigd om dat te 

ontkennen. Een weinig riskante voor-

spelling is het dat de meeste scholen 

zich ook van deze ontwikkeling wei-

nig zullen aantrekken. Er zullen bij veel scholen twijfels bestaan over 

de betrouwbaarheid bij het toekennen van de kwalificatie ‘excellent’. 

Dat was en is bij de beoordelingen ‘zwak’ en ‘zeer zwak’ niet anders. 

Geen ramp, wel een slechte ontwikkeling, omdat die niet bijdraagt 

aan herstel van het leraarschap; het eerste dat nodig is. We hebben te 

maken met een vorm van koekhappen, een kinderlijk vermaak. 

onderwijsBeleid 
oP de valRE E p                 Ad BoeS
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eindtoets in het basisonderwijs
De argumenten tegen een verplichte afname van de 

Cito-eindtoets behoeven we niet te  herhalen, met één 

uitzondering: het Cito heeft zich consequent tegen de 

invoering van die verplichte eindtoets uitgesproken. Het 

voorstel komt uit de koker van de staatssecretaris van 

onderwijs in het voorlaatste kabinet, Sharon Dijksma. 

Minister van Bijsterveldt is op dat spoor verder gegaan. 

Ze kon tenminste rekenen op de steun van de VVD, 

het CDA en de PvdA. De onnozele gedachte achter het 

systeem is de volgende: voor het basisonderwijs zijn er 

twee belangrijke meetmomenten om te kunnen vast-

stellen of een school naar behoren functioneert: aan het 

begin en het einde van acht jaren basisonderwijs. Het 

verschil in vorderingen bepaalt het door het onderwijs 

bereikte rendement. Bezwaren van wetenschappers 

tegen een toets bij jonge kinderen (groep 1) hebben tot 

een bijstelling geleid. Die toets zal in het voorstel pas 

worden afgenomen in groep vier, maar de bezwaren 

blijven. Het gaat om een beoordeling van een relatief 

klein deel van het curriculum. Toevallige factoren die 

het gemeten resultaat beïnvloeden spelen een belang-

rijke rol. Scholen met hooggeschoolde ouders zijn 

opnieuw in het voordeel. Een deel van hen laat hun kind 

extra toetstraining ondergaan met als gevolg een verho-

ging van de individuele scores en die van de school als 

geheel. Niemand die deze ontwikkeling nog ongedaan 

kan maken. 

Er is van diverse kanten op de CDA-fractie in de Tweede 

Kamer druk uitgeoefend om niet met het voorstel van 

de eigen minister in te stemmen, een verplichte afname van de Cito-

eindtoets. Pogingen om de eigen achterban te overtuigen zijn mis-

lukt. Het CDA wil die toets niet verplichten, wel een eindtoets naar 

keuze. Het verkiezingprogramma van de SP gaat een forse stap ver-

der: er moet volgens die partij geen centrale eindtoets komen. En de 

andere partijen? De PvdA moet zich afkeren van een weliswaar goed-

bedoeld, maar in een menigerlei opzicht kwalijk verleden. ‘Leergeld’, 

een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting (Amsterdam 2005) is 

een lezenswaardig en openhartig verslag van mislukt (vooral PvdA)-

beleid. Om tal van redenen zouden de opvattingen van Christen Unie 

en de SGP met die van de SP moeten overeenkomen. Ze hechten alle 

drie aan een grote mate van autonomie voor de scholen. De posi-

tie van D’66 en Groen Links is nog onduidelijk. De kans dat CDA de 

ministersportefeuille opnieuw krijgt lijkt niet groot. 

Kan het in het basisonderwijs zonder eindtoets? Daar is veel voor te 

zeggen. Er kan zo een einde worden gemaakt aan het oneigenlijk 

gebruik van de eindtoets. Oneigenlijk, omdat  individuele scores ten 

onrechte worden omgezet in schoolscores. De eindtoets, een foute 

term, is de begintoets in het voortgezet onderwijs. Daarmee kan een 

advies van de basisschool  worden gecorrigeerd of bevestigd, niet 

meer dan dat. Aan praktijken waarbij de score van de 

(Cito-)eindtoets het enige criterium is voor plaatsing in een afdeling 

in het voortgezet onderwijs - die zijn er nog steeds - wordt zo een 

eind gemaakt. De zogenaamde warme overdracht kan de eindtoets 

vervangen. Waar dat gebeurt is enthousiasme te bespeuren. In het 

eerstvolgende nummer van Mensenkinderen zal ik daarover meer 

informatie geven. 

Ad Boes is beleidsadviseur van de Nederlandse Jenaplan 

Vereniging en lid van het comité ‘Red het basisonderwijs.’

njpv coNfERENtIE 2012 
de kracHt van de stamgroep 
Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2012

Inschrijving is nog mogelijk: 
zie www.jenaplan.nl  Menu: NJPV conferentie 2012



Kort voor de herfstvakantie zat ik met een paar achtstejaars om de instructietafel. Het zelfvertrou-

wen ten aanzien van de procentsommen was niet hoog bij de kinderen. En ik had een prachtig 

voorbeeld bedacht om ze in één keer het gevoel te geven dat ze de procenten wel beheersten.

Enthousiast begon ik aan het voorbeeld dat na drie zinnen al de omtrekken van een sprookje begon 

te vertonen. En sprookjes lopen altijd goed af.

Toen ik de matte ogen van die kinderen zag, stopte ik. Age, een jongen die bezig was met een 

groeispurt en zijn lange benen en armen niet goed kwijt kon zei: ‘Stop maar meester, we zijn 

gewoon te stom om het te snappen.’

Ik zal vast iets van ‘Welnee, kop op en het komt allemaal goed’ gezegd hebben, maar ik was 

behoorlijk van mijn stuk door deze opmerking. 

Je mag onvoldoendes halen, je mag het schoolvoetbaltoernooi verliezen, het voorstel van de groep 

mag niet door het kinderparlement van de plaatselijke gemeenteraad komen, de Citotoets mag 

tegenvallen, maar nooit, nooit, nooit mag je het gevoel hebben dat je niet meer mee doet.

Dat gevoel had Age me gegeven. Hij had groep acht bereikt met het gevoel dat het leven voor 

‘andere gelukkigen’ was. En er was niets waar hij trots op kon zijn.

Wat is school een verschrikkelijk instituut. 

Natuurlijk ben ik direct na de herfstvakantie een project gestart om de kinderen en vooral Age 

enige trots terug te geven. We maakten een ‘toekomst Jeugdjournaal’, waar we zelfs een reisje naar 

Hilversum mee verdienden. Age werd daarbij ook geïnterviewd door Mart Smeets, uitgezonden op 

31 december 1999. Maar ook dat liet Ages ogen maar heel kort glimmen.

Aangeslagen maar zoekend naar oplossingen, ben ik in de jaren erna steeds meer het accent op 

spel gaan leggen: spelend geschiedenis, spelend aardrijkskunde spelend rekenen, spelend taal, spe-

lend kinderboekweek. Ontdekkend leren met een dobbelsteen. Een wandeling door de leerstof 

alsof het ganzenbord is, waar ‘de gelukkigen’ soms zware pech en ‘de minder gezegenden’ ook 

eens geluk hadden met hun dobbelsteenworpen. 

Daardoor bleef iedereen mee doen. Kinderen bleven met elkaar overleggen; alle inzichten telden 

mee. Iedereen bleef interessant voor de anderen.

Daarom wens ik iedereen binnen het jenaplanonderwijs en zeker ook in de bovenbouw het inzicht 

toe dat het spel belangrijk is voor het welbevinden, zelfbeeld en ontwikkeling van een kind.

Arjen Tabak is twintig jaar stamgroepleider van een bovenbouwgroep geweest.  

Cartoon: Janneke Kaagman
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