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De canon van het onderwijs
In een dertigtal vensters worden de belangrijkste historische gebeurtenissen en ontwik-

Felix Meijer

kelingen in het Nederlandse onderwijssysteem
gepresenteerd: van Erasmus tot Theo Thijssen

Het verlangen naar gezag

en van alfabetisering tot de Mammoetwet.

Een boek over gezag in het gezin, op het werk en

Er wordt ook aandacht besteed aan thema’s als de Cito-toets, het

in de school dat prachtig aansluit bij het thema van

puberbrein en het jonge kind.

dit nummer. Waarden als discipline, orde, netheid

Het boek legt daarbij verbanden tussen het verleden en de actuele

en gehoorzaamheid hebben, ook in het onderwijs,

situatie op dit sociaal, cultureel en politiek terrein. Mooi geïllustreerd

plaats gemaakt voor zelfontplooiing, zelfwerkzaam-

met bijzondere afbeeldingen, veelal afkomstig uit de collectie van het

heid, zelfreflectie. Allemaal deugden en vermogens

Onderwijsmuseum.

die passen bij het huidige ideaal van zelfsturing. In

‘De canon van het onderwijs’, Emma Los, Amsterdam 2012, ISBN

het boek worden de dilemma’s bij deze verandering

9789461057730, 254 pagina’s

geanalyseerd en wordt gezocht naar nieuwe vormen
van gezag die beter werken in de nieuwe verhoudin-

17,50

Sociale media op de basisschool

gen. Want bevrijding zonder houvast geeft weinig meer dan leegte.

Een boek over het gebruik en de mogelijkheden

‘Het verlangen naar gezag’, Christien Brinkgreve, Amsterdam, 2012,

van sociale media als Twitter, Hyves, Facebook,

ISBN 9789045022307, 256 pagina’s,

You Tube, podcasts en iPod in het onderwijs. Een

21,95

stappenplan, 21 praktijkverhalen van scholen, een

Nivoz lezing 2012

begrippenlijst en een poster met het Sociale Media

Op 22 november hield luitenant-generaal Mart de Kruif in Drieber-

Alfabet geven een helder zicht en maken de lezer

gen de NIVOZ lezing 2012. De bedoeling is dat mensen die niet in

enthousiast om ook ergens aan te gaan beginnen.

het onderwijs werkzaam zijn hun visie geven op het onderwijs. In zijn

‘Sociale media op de basisschool’ red. Remco Pijpers, Mijn kind Online

lezing kwam onder andere deze stelling voor: ‘Het onderwijs heeft

2012, ISBN 9789081932400, 111 pagina’s,

behoefte aan leiders, niet aan managers’.

loaden van de website www.mijnkindonline.nl

‘Leiders en managers zijn geen twee verschillende werelden, maar

24,95; gratis te down-

wel twee verschillende figuren. In mijn woorden: een manager haalt

Rekenkalender 2013

het beste uit zijn mensen, een leider maakt zijn mensen het beste. Het

Een kalender met iedere dag een rekenopgave in

verschil zit hem in de nuance. Beiden zijn verantwoordelijk voor hun

verschillende vormen zoals een verhaaltje, puzzel,

organisatie en wat deze doet of nalaat te doen. Maar bij de manager

lettersom en tovervierkant. Ze zijn onderverdeeld

staat het resultaat centraal, bij de leider de mens.’

in vier categorieën, waarbij de moeilijkheid aan-

Voor wie meer wil lezen over deze lezing, verwijzen we naar de web-

gegeven wordt in het aantal sterren. Voor boven-

site van hetkind.org

bouwgroepen en teamkamers een leuke manier
om de aandacht op rekenen te vestigen.

De klas de baas

‘Rekenkalender 2013, volgens Bartjens’, Assen

Een kort en krachtig boekje, geschreven door een

2012, ISBN 9789023250760, 768 pagina’s,

13,50

leraar en een luitenant-generaal, waarin vooral ingegaan wordt op het leiding geven aan een groep. Met

Mensenkinderen start een wervingsactie

aandacht voor de voorwaarden om leiding te geven,

tot 21 maart een boek cadeau!

Roos van Leary, Transactionele analyse, straffen en
belonen, lichaamstaal en andere aspecten bij het
leidinggeven. De onderwerpen worden kort besproken, waardoor het wat oppervlakkig blijft. Zet aan tot
nadenken over je eigen stijl van leidinggeven.
‘De klas de baas’, M. de Vree en M. Schouten, 2012, www.deklasdebaas.nl, ISBN 978909026596, 49 pagina’s,

16,95 (of

8,95 als

pdf-bestand)

Als een kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig
In september 2012 was Toshiro Kanamori in Nederland op bezoek.
Deze Japanse leraar is bekend geworden door een documentaire die
nog steeds op You Tube te zien is. Net als de film is het boek een
aanrader, omdat zijn levenslessen de lezer laat nadenken over de rol
van het onderwijs en zijn eigen rol en houding daarin.
‘Levenslessen van Kanamori’ Toshiro Kanamori, Driebergen, 2012,
ISBN 9789081949309, 139 pagina’s,
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minstens vijf collega’s
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of via
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aan 't hart

Felix Meijer

Abonnementen

pen aan zelfgekozen projecten. Taal en rekenen worden onderwe-

Tijdens de jenaplanconferentie in november zijn we een actie gestart

zen in niveaugroepen . Niet de afwisseling van de vakken bepaalt het

om binnen korte tijd door te groeien naar 1250 abonnees, zodat

dagritme, maar de werkvormen: werk, spel, viering en kringgesprek.’

Mensenkinderen in deze vorm kan blijven bestaan. Tot nu toe hebben

(pagina 143 en 144) Opvallend dat er gesteld wordt dat taal en reke-

we 41 nieuwe abonnees kunnen noteren. Bent u de volgende?

nen in niveaugroepen plaatsvinden en dat kinderen in tafelgroepen

Mocht u deze week slechts één exemplaar van Mensenkinderen ont-

aan zelfgekozen projecten werken. Hoe zou zo’n omschrijving tot

vangen hebben, dan kunt u nu nog een extra abonnement voor €

stand gekomen zijn?

35,00 nemen door te mailen naar info@jenaplanbureau.nl of 0575

Nieuwsgierig geworden keek ik eens in de digitale encyclopedie,

571868. Uw abonnement kan dan direct ingaan, zodat u dit januari-

Wikipedia. Daar staat onder het trefwoord ‘Jenaplan’:

nummer nog ontvangt. Wanneer u minstens vijf extra abonnementen
op hetzelfde adres neemt, betaalt u slechts € 32,00 per abonnement.

‘Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs. In de

U zou het blad en de NJPV erg helpen door een extra abonnement te

praktijk zijn de meest opvallende kenmerken van het jenaplansysteem

nemen, daar ook wij geconfronteerd worden met bezuinigingen en

dat meerdere leerjaren gemengd worden in een klas, die vervolgens

teruglopende inkomsten.

weer in verschillende klassen wordt gesplitst. Daarnaast is zelfstandig-

Om het extra aantrekkelijk te maken krijgt u, bij aanmelding voor 21

heid belangrijk in het jenaplanonderwijs, in combinatie met het wer-

maart, het boek ‘Van didactiek naar onderwijspedagogiek’ cadeau.

ken in en presteren als groep. In het jenaplanonderwijs staan kringen,

‘Van didactiek naar onderwijspedagogiek’ Peter Petersen
Een vertaling van het onderwijskundige hoofdwerk Führungslehre des
Unterrichts van Peter Petersen (oorspr. 1937, vele malen herdrukt).
Een rijk, niet gemakkelijk boek, maar tegelijkertijd op vele
plaatsen opmerkelijk concreet en praktisch. Het is een
‘klassiek’ werk, dat wil zeggen dat het niet gauw uitgeput
raakt, maar steeds weer verrassend is en blijft.
Vertaald door Suus Freudenthal en Huub van der Zanden,
Amersfoort, 1998, 279 pagina’s. Met literatuuropgave.

viering, werken en spelen centraal. Naar opgave van de NJPV (Nederlandse Jenaplanvereniging) zijn er in Nederland ruim 220 jenaplanbasisscholen en tien middelbare jenaplanscholen.
Het jenaplansysteem is bedacht door Peter Petersen, die uit Jena
kwam. Het plan werd, in navolging van enkele andere onderwijsplannen, genoemd naar de woonplaats van de bedenker. Petersen hield
deze naam aan en maakte een korte omschrijving. Het systeem werd
in Nederland geïntroduceerd door Suus Freudenthal-Lutter, die het in
1955 tegenkwam. Zij was daarvoor actief als bestuurslid van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van het Onderwijs. De internationale

Twitter

contacten van de Werkgemeenschap brachten haar in aanraking met

Wilt u de redactie van Mensenkinderen volgen, zoals ongeveer 150

onderwijsvernieuwers van heinde en ver.

anderen, dan verwijzen wij u naar twitter. Via het account www.twit-

Kenmerkend voor het Jenaplan is vaak de projecten waaraan leer-

ter.nl/mensenkinderen1 blijft u op de hoogte van het laatste Jena-

lingen moeten werken. In het rooster van jenaleerlingen worden

plan- en Mensenkinderennieuws.

projecturen, -dagen of -weken ingepland. Deze projecten lopen in
groepsverband en geven de leerling vaak de mogelijkheid om zijn

Gelezen over het Jenaplan

creativiteit uit te laten. Samenwerking is echter wel belangrijk.’

In ’De canon van het onderwijs’ zijn in hoofdstuk 20 onder de titel
‘Het volle leven’ de vernieuwende ideeën van de reformpedagogiek

Door wie zou deze omschrijving zijn gemaakt en op welke scholen is

opgenomen. Ook Petersen wordt daarin genoemd: ‘Ook de jena-

dit van toepassing?

planschool sloeg pas na de Tweede Wereldoorlog aan. Hoogleraar
Peter Petersen (1884-1925) ontwikkelde deze in de jaren twintig in

Deze beide omschrijvingen brachten me op een idee: wie kan er in

het Duitse Jena. In het jenaplanonderwijs zoekt men naar een com-

maximaal 250 woorden een treffende omschrijving van het Jenaplan

binatie van individuele uitdaging en samenwerking, zodat het kind

maken? U kunt uw bijdrage mailen naar mensenkinderen@hetnet.nl.

optimaal deelneemt aan de maatschappij. Ouders werden bewust bij

In het maart- en meinummer hopen we een aantal versies te kunnen

het onderwijs betrokken. Op school werken de kinderen in tafelgroe-

publiceren.

Zet nu vast in je agenda
De eerste jenaplanlezing: woensdag
18 september 2013 door Kees Both
Dag jenaplanscholen met sterk gemengde bevolking:
donderdag 10 oktober 2013
NJPV conferentie: 1 en 2 november
2013 Sparrenhorst Nunspeet

M E N S E N K I N D E R E N 1 3 5 januari 2013
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Op 1 en 2 november
vond voor de
zeventiende keer de
jenaplanconferentie
in Papendal plaats. Deze keer bogen de 280 deelnemers zich over het werken in en met de stamgroep.

Opening door Martijn Aslander
Volgen van twee rondes
inspirerende workshops

32
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Genieten van de band en het cabaret van Jasper van Kuijk

Meer informatie en
zelf aan de slag

Uitreiking van de Peter Petersen Prijs aan jenaplanschool de
Petteflet in Groningen

Een swingende
afsluiting in de
vorm van een
percussieworkshop
door Thijs Maas

Fotografie: Carolyn Nagtzaam, Remko Fijbes en Felix Meijer
M E N S E N K I N D E R E N 1 3 5 januari 2013

33

Gezag
Rumoer in de jongenskleedkamer. Het laatste tikspel, in de laatste minuten van de
schooldag, was niet eerlijk verlopen. Jack had kinderen uit hun vrijplaatsen getrokken en daarna getikt. En wie getikt was, moest zich aankleden. Al waren de kinderen
gedwee naar de kleedkamers gegaan, nu de beide tikkers samen binnen kwamen
lieten ze collectief hun boosheid merken. Massaal en massief.
Gijsbert, de andere tikker, die niet had gezien welke strategie zijn collega had gebruikt
werd volkomen overdonderd. Dat gebeurde hem niet vaak. De jongens moeten even
terreinwinst hebben gevoeld op deze sportieve en slimme jongen.
Gijsbert, half lang blond haar, groene band met judo, drie keer A-plus, die alles leek te
weten, die vaak door iedereen aardig werd gevonden en door de rest van de groep in
de leerlingenraad gestemd was.
‘Als ik dat geweten had, dan had ik nooit op je gestemd.’, riep Tycho. ‘Ja, ik ga de
meester vragen of we opnieuw mogen stemmen’, riep Matthew. ‘En dan stem ik zeker
niet op Gijsbert’, riep Jack. Handig gebruikte Jack het tumult rond zijn collega-tikker
om de aandacht van zich zelf af te wenden.
‘Stemmen, stemmen, stemmen’, begonnen de jongens te roepen. Gijsbert draaide
zijn blote rug naar het geroep en trok een trui over zijn hoofd. Met de trui over zijn
hoofd draaide hij zich om. Hij trok zijn hoofd niet meteen door het boord. De spanning steeg. Toen zijn hoofd door het boord van de trui floepte, was het stil, doodstil.
Gijsbert keek lachend rond en zei: ‘Jullie zijn goed stom.’
Op dat moment kwam ik de kleedkamer binnen. Nog steeds prijs ik de hemel dat
ik toen niet ben gaan vragen wat er speelde. Ik ben gewoon op de bank tussen alle
kleren gaan zitten en probeerde te taxeren wat er speelde. Maar de jongens keerden
terug naar hun hoopjes met kleren en kleedden zich bijna zwijgend aan.
Ik was er getuige van dat Tycho, met zijn tas op zijn rug en zijn sjaal voor zijn mond
‘Sorry’ tegen Gijsbert zei. Gijsbert gaf hem als antwoord een duw, waarna Tycho weg
huppelde. Mijn taxatie had nog geen houvast gevonden.
Jack rende plotseling, met jas en tas, vanuit zijn bijna onzichtbare hoek de kleedkamer
uit. Iemand snoof toen hij voorbij kwam rennen.
Ik probeerde nog even, omdat ik brandde van nieuwsgierigheid: ‘Jullie zijn goed
stom?’ Gijsbert grijnsde en zei: ‘Dat vind ik nu ook, meester.’ en liep de kleedkamer
uit op weg naar huis. Stervend van nieuwsgierigheid wist ik uit Sander, altijd de laatste, de precieze gebeurtenissen te trekken.
Onderweg naar huis dacht ik na over het woord gezag. Ik vermoedde dat het was
afgeleid van het woord zien. Hij die gezag heeft ziet meer dan anderen, overziet het
hele plaatje en begrijpt daarom waar het puzzelstukje van deze ene gebeurtenis paste:
‘Ik kwam, ik zag en ik overwon.’ Zoiets, als een visionair.
Maar thuisgekomen vond ik dat het etymologisch woordenboek Gijsbert gelijk gaf:
Gezag is afgeleid van ‘zeggen’: Hij die op het goede moment het juiste woord weet te
zeggen, heeft gezag’.
Arjen Tabak is twintig jaar stamgroepleider van een bovenbouwgroep geweest.
Fotografie: Rik Brussel

