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Het kind centraal, samen sterk 
Felix Meijer

Dit schooljaar vieren we dat het jenaplanonderwijs vijftig jaar geleden in Nederland is gestart. Dit jubileumjaar startte 
met een lezing van Kees Both en een fotowedstrijd met als motto ’50 jaar Jenaplan, 50 jaar passend onderwijs. 
Er zijn 51 foto’s ingezonden, waarbij de redactie die als jury optrad vond dat er twee scholen het best in geslaagd zijn 
om het motto in beeld te brengen. Deze worden prominent in dit nummer afgedrukt. 
Op de kaft staat de foto van jenaplanschool De Ieme, Veghel, met als onderschrift: ‘Bovenbouwers, onderbouwers en 
een kind met een rugzakje: Hoe passend kan het zijn? Tijdens de sponsorloop liepen de bovenbouwers spontaan mee 
met hun maatjes. Dit laat zien waarin wij als jenaplanschool zo goed zijn: zorgen dat iedereen zich gerespecteerd voelt 
en zijn eigen talenten kan ontwikkelen.’ De jury is van mening dat in deze foto de volgende elementen mooi tot uiting 
komen: ‘Zorgen voor elkaar, diversiteit en toch een geheel, leef- en werkgemeenschap, samen stappen zetten om de 
wereld te ontdekken, op ontdekkingstocht in de omgeving en naar elkaar’.
De foto van jenaplanschool ’t Startnest, Uithoorn, die op deze pagina is afgedrukt, spreekt de jury aan, omdat deze 
het volgende beeld oproept: ‘Verbondenheid en relatie tussen kinderen onderling en de stamgroepleider, vol vertrou-
wen in de kring gedragen worden door de groep, het kind als individu en als deelnemer aan een groep, het kind heeft 
de groep nodig en de groep het kind’.  
Een teamlid van De Ieme en ’t Startnest hebben als prijs voor hun winnende inzending begin november deelgenomen 
aan de jenaplanconferentie in Nunspeet.
De ingestuurde foto’s die alle in dit nummer zijn opgenomen tonen op een mooie manier aan dat passend onderwijs 
op jenaplanscholen meer is dan de verplichting om aan alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een pas-
sende onderwijsplek te bieden. Het is de manier van omgaan met kinderen, waarbij de behoefte van ieder kind 
bepalend zijn voor het onderwijs: ‘Het kind centraal, samen sterk’. 

In dit jubileumnummer komt het heden, verleden en de toekomst van het Jenaplan in Nederland aan bod. Mensen, 
die vanaf het prille begin van het jenaplanonderwijs, zoals Kees Both, Kees Vreugdenhil, Ad Boes en Rinus Buursink, 
met wie Leo Sajet in december 2011 een aantal gesprekken heeft gevoerd, halen herinneringen op aan de start van 
de eerste jenaplanschool in Utrecht en wijzen op het wezenlijke van het oorspronkelijke concept. Deze conceptuele 
artikelen worden afgewisseld met  korte bijdragen van ouders, school- en groepsleiders over hun ervaringen met het 
huidige Jenaplan. Ook twee politici, die hun roots in het jenaplanonderwijs hebben liggen, leveren een bijdrage aan 
dit jubileumnummer: Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die als kind op een 
jenaplanschool heeft gezeten, beschrijft hoe zijn visie op goed onderwijs is gevormd door deze jaren. Emile Roemer, 
fractievoorzitter van de SP en voormalig groepsleider op een jenaplanschool kijkt met veel plezier terug met de wens 
dat het ‘mooi zou zijn wanneer we er overal in zouden slagen zo’n ‘optimale leef- en werkgemeenschap’ te creëren’. 

Het kind centraal & samen sterk. Vanuit gezamenlijkheid de verschillende individuele behoeften dragen en elkaar 
daarin niet laten vallen. 

‘t Startnest, Uithoorn
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Scholen zijn er straks verantwoordelijk voor om elk kind 
een goede onderwijsplek te bieden. Het speciaal onder-
wijs blijft nog wel bestaan, maar de meeste kinderen 
zullen een plek moeten krijgen in het reguliere basis-
onderwijs.
Dat vraagt van scholen heel wat: het onderwijs moet 
aangepast worden aan het kind en niet het kind aan het 
onderwijs. Dit betekent een compleet andere manier van 
denken. Maar niet voor jenaplanscholen: die doen dat 
namelijk al heel lang zo, dat is immers hun uitgangspunt.
Elke jenaplanschool doet dit - met als vertrekpunt de 
twintig basisprincipes van het Jenaplan - op eigen wijze. 
Zo ook jenaplanschool Antonius Abt in Engelen. Aan de 
hand van zes van deze principes een korte impressie van 
het passend onderwijs op deze school.

Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder 
kind en elke volwassene een onvervangbare waarde.
Als je uitgaat van het unieke van ieder mens dan weet 
je ook dat er enorme verschillen in ontwikkeling zijn. 
Wij omarmen die verschillen, het is ons uitgangspunt. 

We benoemen ze met de kinderen, leren ze er mee om 
te gaan en ze te waarderen bij zichzelf en bij de ander. 
Daarom leren we kinderen hun gevoelens en gedachten 
om te zetten in woorden. We geven veel ruimte voor 
gesprek en bieden kinderen veel manieren aan om hun 
woorden ook om te kunnen zetten in bijvoorbeeld  
poëzie, een brief, een verhaal, tekening, lied, kunstwerk 
of spel.

In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling 
van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen 
ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak 
met hem. 
Omdat we uitgaan van verschillen weten we ook dat het 
aanbod verschillend kan, mag en moet zijn. En als het 

aanbod anders mag zijn, zal dat ook 
gelden voor de opbrengsten. 
Niet elk kind ontwikkelt zich in het-
zelfde tempo. We vergelijken het kind 
daarom graag met zichzelf, niet met de 
ander. De eigen groei is uitgangspunt. 
En omdat het over eigen groei gaat 
mogen kinderen ook meepraten over 
die groei. Onze rapporten (portretten) 
worden geschreven door kinderen, 
ouders en groepsleiders. Tijdens het 
rapportgesprek zijn ook de kinderen 
aanwezig. Zij bepalen voornamelijk 
waar voor de volgende periode de 
aandachtspunten gaan liggen. Ouders, 
groepsleiders en groepsgenoten gaan 
dat mee mogelijk maken. 

In de school vindt overwegend 
heterogene groepering van 
kinderen plaats, naar leeftijd en 
ontwikkelingsniveau, om het leren van 

en zorgen voor elkaar te stimuleren. 
Ieder kind heeft een eigen manier van ontwikkelen. 
Daarom werken wij met driejarige stamgroepen. In de 
stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. 
Ze kunnen elkaar helpen, van elkaar leren, verschillend 

JenaplanonderwiJs is altiJd  
passend onderwiJs     anite van oijen

De keuze voor een jenaplanschool maken veel ouders bewust. Een keuze die steeds beter past bij wat 

de Wet op Passend onderwijs voorschrijft. Alle scholen krijgen namelijk vanaf 1 augustus 2014 zorg

plicht en moeten passend onderwijs bieden. Precies datgene wat de jenaplanscholen altijd al doen.

 

We streven ernaar om veel ervaringen op te doen. Zo leer je veel gemakkelijker een 
letter aan, als je op allerlei manier mag proberen de letter in je lijf en vingers te krijgen. 

Antonius Abt, Engelen
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zijn en vooral zichzelf zijn, want er is geen gemiddelde 
te bepalen in een heterogene groep. Afwijken van een 
norm is daarmee niet mogelijk. Wat wij stimuleren is 
het helpen van en uitleggen aan elkaar. Daarmee leer je 
open te staan voor vragen van anderen, maar verwerk 
je ook zelf de lesstof: geen betere oefening dan wat je 
geleerd hebt nog eens uitleggen aan een ander. Lukt je 
dat? Geen toets meer nodig!

In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in 
met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. 
Op onze jenaplanschool leer je natuurlijk lezen, taal en 
rekenen. Maar het doel is om met die vaardigheden de 
wereld te verkennen. Daar staan we middenin.  
Wat er om ons heen gebeurt komt mee de 
school in en dat verwerken we. Daar praten we 
over, daar passen we dagelijks ons onderwijs op 
aan. Treedt plotseling de koningin af dan praten 
en leren we daarover. We leren hoe we een 
formele brief schrijven, hoe die gepost moet wor-
den. We weten wanneer we het goed hebben 
gedaan, want dan komt er op koninklijk papier 
een prachtig antwoord.
Op deze manier houden we het onderwijs leven-
dig. We leren kinderen vragen stellen, nieuws-
gierig te zijn en te blijven. Hoe meer vragen, hoe 
meer onderzoek, hoe meer antwoorden. En ieder 
doet dat op eigen niveau. En dat niveau laten we 
groeien.

Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en  
waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
Op onze school is plaats voor heel veel kinde-
ren. Dat kan omdat wij altijd kijken naar het 

hele kind: niet alleen naar zijn 
beperking. We kijken wat een 
kind nodig heeft en proberen 
dat te regelen. Soms kan dat 
niet in de stamgroep en is er 
een specialist nodig die het 
kind met een uurtje per dag of 
week hulp biedt. Met die extra 
hulp buiten de stamgroep, liefst 
erbinnen, kan het kind verder 
prima in de stamgroep functio-
neren. Voor sommige kinderen 
krijgen we extra geld (rugzak). 
Daarmee betalen we die extra 
hulp of middelen. Soms heel 
specifiek voor één kind, maar 
meestal profiteren er heel wat 
andere kinderen van mee. 

Mensen moeten werken aan een 
samenleving die ieders unieke 
en onvervangbare waarde 
respecteert.

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. 
Maar eigenlijk is het gewoon goed jenaplanonderwijs. 
Onderwijs dat kijkt naar wat op dat moment nodig is, 
passend is. Niet uitgaand van een standaard aanbod, 
maar uitgaand van verschillen. Uit respect voor ieders 
unieke en onvervangbare waarde!

Anite van Oijen is schoolleider van  
jenaplanschool Antonius Abt in Engelen 

cartoon: Janneke Kaagman

Dit artikel is eerder gepubliceerd in OUDERS & COO Magazine, 

het magazine voor ouders van schoolgaande kinderen  

(www.ouders.net)  

Als sociaal en lichamelijk contact niet vanzelfsprekend is...
Door samenwerken kom je steeds een stapje dichterbij...
Door vertrouwen kun je (op elkaar) bouwen.

De Bijenkorf, Assendelft
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Koningin Beatrixschool
‘Mijn basisschool was de Koningin Beatrixschool 
in Zoetermeer. Een jenaplanschool, waar ik met 
warme gevoelens aan terugdenk. Met name 
meester Balk zal me altijd bijblijven. Dat was echt een 
fantastische leraar. Zo eentje die ervoor zorgt dat je boven 
jezelf kunt uitstijgen. Toen hij bijvoorbeeld in de boven-
bouw merkte dat ik rijp was voor grotere uit dagingen met 
rekenen, is hij bij de middelbare school  
wiskundeopgaven voor me gaan regelen. Daardoor 
hoefde ik me geen moment te vervelen in de klas.’ 

Gedifferentieerd onderwijs
‘Tijdens een van mijn eerste dagen als staatssecretaris 
ben ik met het School-TV weekjournaal op bezoek 
gegaan bij mijn oude basisschool. Een van de juffen van 
vroeger, die er nu nog altijd werkt, heeft me rondgeleid. 
Ik realiseerde me toen weer hoeveel ik te danken heb 
aan deze school. De onderlinge verschillen tussen de 
leerlingen werden hier als een kans gezien.  
Gedifferentieerd onderwijs was geen uitzon-
dering, maar regel. We zaten met leerlingen 
van verschillende leeftijden en met verschil-
lende niveaus bij elkaar. Zo konden we leren 
hoe je ondanks onderlinge verschillen goed 
met elkaar om kunt gaan. Sterker nog, hoe je 
elkaar kunt helpen en stimuleren, hoe je iets 
van elkaar kunt opsteken. Tegelijkertijd was er 
ook alle ruimte om je individuele talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. 
Gedifferentieerd onderwijs vind je natuurlijk 
niet alleen bij jenaplanscholen. Zo kwam ik 
laatst bij het Talent in Lent. Ook daar zitten 
leerlingen van verschillende leeftijden en capa-
citeiten bij elkaar, juist om ervoor te zorgen dat 
er een groepsdynamiek ontstaat waarin elke 
leerling wordt uitgedaagd om eruit te halen 
wat erin zit.’

talenten uitdagen
‘En dat is uiteindelijk de kern van het onderwijs: ieder 
kind het beste uit zichzelf laten halen. Dat lukt in 
Nederland al heel erg goed bij kwetsbare leerlingen, 
die zakken bij ons niet door het ijs. Op dat punt zijn we 
wereldkampioen. Maar onze beste leerlingen preste-
ren onder de maat. Onze hoogvliegers doen het veel 
minder goed dan hun leeftijdsgenoten in de landen om 
ons heen. Bij de top laten we talent onbenut. Dat moet 
anders. We hebben uitdagend onderwijs nodig, om 
ook de meest getalenteerde leerlingen naar hun hoogst 
mogelijke top te brengen.’

Sander Dekker is staatsecretaris van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

miJn JenaplanscHool 
gaf me enorme uitdagingen
Sander Dekker begon zijn politieke loopbaan in 2003 als lid van de Haagse 
gemeenteraad. In 2006 werd hij wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport. Hij hamerde 
erop dat taalachterstanden, schooluitval en werkloosheid onder jongeren drastisch 
moesten worden teruggedrongen. Met succes: tijdens zijn ambtsperiode is het aantal 
kinderen dat extra taalonderwijs krijgt in Den Haag sterk gestegen, en de uitval in het 
onderwijs is flink afgenomen. In vergelijking met de andere grote steden heeft Den 
Haag nu het laagste percentage vroegtijdig schoolverlaters.
In 2012 maakte hij de overstap naar de landelijke politiek. Als staatssecretaris van 
onderwijs in het kabinet Rutte 2 kon hij zijn ambitie om het Nederlandse onderwijs te 
verbeteren van lokaal naar nationaal niveau tillen. Een ambitie waarvoor de kiem blijkt 
te zijn gelegd in het jenaplanonderwijs.

Ik wIl de nederlandse jenaplanscholen bedanken voor 

hun InspIrerende werk en natuurlIjk van harte felIcIteren 

met hun vIjftIgste verjaardag.
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De wereld staat niet stil en verandert voortdurend. De 
grote globaliserende wereld, maar ook de kleine wereld 
waarin kinderen opgroeien, leren, ontdekken, proberen, 
vieren, luisteren, samenwerken en samen spelen. In mijn 
huidige vak, als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
maak ik beide werelden mee. 

Je probeert steeds de mens 
achter elk besluit voor ogen 
te hebben, maar je beseft ook 
voortdurend dat de globali-
serende wereld een enorme 
invloed heeft op de politieke 
speelruimte. 

Zelf heb ik tien jaar op jena-
planschool de Peppels in 
Boxmeer gewerkt en mijn 
kinderen hebben hetzelfde 
onderwijs genoten. Ik bewaar 
daar hele goede herinnerin-
gen aan. De sfeer, de col-
lega’s, maar vooral de ideeën 
en de overtuiging over de 
keuzes en de leeromgeving. Zo’n mooie tijd. 
Geen kind is hetzelfde en iedereen barst van de talen-
ten. Wat zou het mooi zijn wanneer we er overal in zou-
den slagen een ‘optimale leef- en werkgemeenschap’ te 
creëren. 

Maar omdat de wereld niet stil staat, en de ontwikke-
lingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het steeds de 
kunst je onderwijs aan te passen aan de tijd. Het mooie 
is dat het jenaplanonderwijs dat voortdurend onder 
ogen ziet. Steeds op zoek om de lat hoog te leggen en 
te houden. U begrijpt wel, mijn enthousiasme voor het 

jenaplanonderwijs is er 
niet minder op gewor-
den.

Vandaar dat ik uit de 
grond van mijn hart 
Nederland nog heel 
veel ‘Jenaplan’ toe wil 
wensen. Ik wil u allen 
van harte feliciteren met 
deze mijlpaal en alle 
succes toewensen voor 
nog vele jaren jenaplan-
onderwijs in Nederland.

Emile Roemer is fractievoorzitter SP Tweede Kamer  
en was voorheen groepsleider bij  

jenaplanschool de Peppels in Boxmeer

overal een leef-  
en werkgemeenscHap eMile roeMer

Een moeder die, ondanks dat zij in een scootmobiel zit, kinderen bij de keuzecursus 
begeleidt. Kinderen houden rekening met haar beperking en zij is dus een zeer 
gewaardeerde hulpouder op de Canadas, Boxmeer

De middenbouwers brengen in het kader van het 
project ‘Maken en Gebruiken’ een bezoek aan een 
supermarkt in de wijk. 

De Driehoek, Dordrecht

Jenaplanonderwijs: Passend, metend, 
wetend! 

De Keerkring, Schagen
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Wanneer en waar precies begon Jenaplan in Nederland? 
Was het Suus Freudenthal die als secretaris van de 
Werkgemeenschap voor de Vernieuwing van Opvoeding 
en Onderwijs (WVO) het boekje ‘Der Kleine Jena-Plan’ 
van Peter Petersen (1884-1952) in handen kreeg? Ze 
meende de school die ze al jaren voor haar eigen kin-
deren zocht eindelijk gevonden te hebben. Was dat 
het begin? Of was het de eerste school die Jenaplan 
invoerde? Elke keuze lijkt aanvechtbaar, maar zeker is 
het dat geen geschiedschrijver ter zake aan de ‘School 
aan de Laan’ in Utrecht, later ‘De Brug’ geheten, voorbij 
kan gaan. Suus Freudenthal kwam er regelmatig. Ger-
rit Hartemink was ‘hoofd der school’. Samen waren ze 
actief in de Nederlandse tak van New Education Fel-
lowship (NEF); Jenaplan bracht hen bij elkaar.   

Buitenlandse invloeden
Over het begin van Jenaplan ga ik te rade bij Geert 
Kelchtermans, hoogleraar in België: 
‘Begin 1963 startten twee leerkrachten bovenbouw-
stamgroepen met kinderen van het vierde tot zesde 
leerjaar, globaal is dat van negen tot twaalf jaar oud. 
Zij waren in 1964 met Suus Freudenthal en Gerrit 
Hartemink enkele dagen te gast geweest in een jena-
planschool te Köhn-Hohenhaus. Ook woonden ze een 
conferentie over Jenaplan in de Peter Petersen-Schule te 
Hannover bij. Het bezoek was voor hen aanleiding om 
met stamgroepen te beginnen. In de jaren die daaraan 
vooraf gingen werd al geëxperimenteerd met de dag-
opening, de weeksluiting, de godsdienstkring, het vrije 
gesprek, het leer- en observatiegesprek, de leeskring, 

het werken in groepjes en niveaucursussen’. Daaraan 
kan nog worden toegevoegd - ontleend aan Decroly en 
Freinet - de observatiekring, verbreding en individualise-
ring van de leesdidactiek (ook globaal naast een analy-
tische aanpak), het werken met vrije teksten, een grote 
invloed van kinderen op hun eigen onderwijs, levend 
rekenen en allerlei vormen van wat later wereldoriënta-
tie zou gaan heten. 
Er was meer ‘buitenland’ waaraan men zich in Neder-
land kon spiegelen. Suus Freudenthal ontdekte het werk 
van twee Amerikaanse pedagogen, John Goodlad en 
Robert Andersen. Ze kende hun boek ‘The non-grade 
school’ (1959) waarin jaarklassen én het alternatief, naar 
leeftijd heterogene groepen, worden besproken. Suus 
Freudenthal bezocht hen en zij kwamen naar Nederland. 
Ook hun werk heeft, net als het Jenaplan, bijgedragen 
aan ingrijpende veranderingen in het Nederlandse 
onderwijs. Non-grading, ontklassikalisering stond in hun 
opvattingen centraal. 

nieuwe koers
Gerrit Hartemink heeft met zijn team in de jaren zestig 
en zeventig opmerkelijke ontwikkelingen doorgemaakt. 
Toen ik aan het begin van de jaren zestig op de ‘School 
aan de Laan’ stage liep, waren vooral de invloed van 
Decroly en Freinet zichtbaar. Toen ik er enkele jaren 
later opnieuw kwam, nu met een aanstelling als onder-
wijzer op zak, was er inmiddels voor Jenaplan gekozen. 
Geleidelijk aan werd dat onderwijsconcept ingevoerd, 
wat bepaald niet zonder problemen ging. Er moest 
met het (grote) schoolteam én met de ouders worden 

overlegd over ingrijpende veranderin-
gen. Dat bleek geen eenvoudige zaak. 
De belangrijkste verandering bestond 
uit het vervangen van jaarklassen door 
stamgroepen van drie leerjaren. Dat 
bleek het minst ‘verkoopbaar’.  
De school kende al langer twee afde-
lingen. Afdeling A liep voorop bij ver-
anderingen, B volgde op enige afstand. 
Het lag voor de hand dat afdeling A op 
grote veranderingen afstevende, daar 
ook begon het Jenaplan met twee stam-
roepen. Pas na een jaar of vijf waren 
alle jaargroepen, ook de groepen van 
afdeling B, in stamgroepen omgezet. 
Het onderscheid tussen A en B kon toen 
verdwijnen. Lang niet alle leraren maak-
ten die veranderingen mee. Een relatief 
groot aantal van hen kon zich niet in de 
nieuwe koers vinden. Een deel van het 
team had ernstige inhoudelijke bezwa-
ren, anderen zagen (ook) op tegen het 
vele extra werk. 

Begon Het in utrecHt?  ad Boes

‘De Koele kikkers’ treffen voorbereidingen voor het bekendmaken van hun 
stamgroepsnaam op de viering. 

De Kleine Akkers, Goirle
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De namen van wie voorop liepen moeten hier genoemd, 
waarbij ik me realiseer dat mijn  keuze arbitrair is. Annie 
van Buren en Marie Olthof waren de stuwende krachten 
in de onderbouw en Jannie ten Hove en Martien Jansen 
waren de eerste stamgroepleiders.  

een breder onderwijsconcept
Jenaplan verjoeg de invloeden van Decroly en Freinet 
in de school niet. Integendeel, omdat beide concepten 
in hoge mate met Jenaplan verenigbaar 
zijn. Na het binnenhalen van onderdelen 
uit die onderwijsconcepten werd uitge-
keken naar een breder onderwijscon-
cept, waarin de koppeling van leerjaar 
en leerstof wordt losgelaten. Alleen bij 
het jenaplan- en montessoriconcept is 
dat principieel het geval. Beide had-
den in de jaren zeventig de wind mee. 
Op hoog niveau werd gezocht naar 
een school voor vier- tot twaalfjarigen 
die kinderen niet liet zitten en die niet 
meedeed aan de exorbitante groei van 
het speciaal onderwijs. Een en ander 
vond zijn beslag bij de invoering van 
de Wet op het basisonderwijs in 1985, 
waarop de vrijescholen en het montes-
sori- en jenaplanonderwijs grote invloed 
hebben gehad. Onder het bewind van 
de toenmalige minister van onderwijs 
Van Kemenade werd in de jaren zeventig 
gevraagd of en zo ja, hoe die concep-
ten zouden kunnen bijdragen aan het 
tot stand komen van een nieuwe wet 
die de wet- en regelgeving voor het 
kleuter- en lager onderwijs moest vervangen. Illustratief 
voor de opvattingen van toen is het nieuwe artikel 8 
van de Wet op het Primair Onderwijs waar van scholen 
wordt gevraagd om voor ieder kind continuïteit in het 
onderwijsleerproces te garanderen. Daardoor zouden 
twee grote problemen die tot dan in het lager onder-
wijs overheersten, het zittenblijven en een overmatige 
verwijzing naar het speciaal onderwijs, kunnen worden 
opgelost. In een van de voorlopers van de uiteindelijke 
wet werd zelfs voorgesteld de term ‘klas’ te vervangen 
door ‘stamgroepen’. Dat heeft het niet gehaald, geluk-
kig maar, want van bovenaf opgelegde ingrijpende 
innovatie leidt zelden tot een goed resultaat. 

de eerste jenaplanconferentie 
Ik werkte nog maar enkele dagen op de ‘School aan 
de Laan’ of er werd me gevraagd of ik mee wilde gaan 
naar een grote conferentie in Amersfoort. Op het pro-
gramma stond een brede kennismaking met Jenaplan. 
Daar heb ik Suus Freudenthal voor het eerst gesproken. 
Professor Leon van Gelder opende de conferentie. Suus 
Freudenthal hield een lange lezing met dia’s (die voor 
een deel omgekeerd werden geprojecteerd…). Leraren 

van de‘School aan de Laan’ verzorgden workshops. De 
conferentie betekende voor velen in het land een eerste 
kennismaking met Jenaplan. Zou het me lukken om aan 
de veranderingen in de school een bijdrage te leveren? 
Er was bij mij aanvankelijk grote twijfel gezien hetgeen 
ik collega’s met hun groep zag doen en bereiken. Zou ik 
dat ook kunnen, samen met een gezin en voortgezette 
studie? In dit opzicht heb ik geleerd om mijn eigen gang 
te gaan; een kwestie van lijfsbehoud. 

op de boot 
In tal van opzichten was de ‘School aan de Laan’ een 
unicum. Nog vóór Jenaplan in zicht kwam kende de 
school twee bijzondere projecten. Op een boot vlak ach-
ter de school waren twee groepsruimten voor kinderen 
met leer- en vooral gedragsproblemen ingericht. Een 
speciale pedagogische behandeling zou het mogelijk 
maken om kinderen na enige tijd weer in reguliere 
groepen te plaatsen. (Er is niets nieuws onder de zon...) 
De Universiteit van Utrecht was in de persoon van de 
hoogleraar Martinus Langeveld nauw bij het project 
betrokken. Na enkele jaren werd het echter afgeblazen. 
Het bij elkaar plaatsen van kinderen met (vooral) forse 
gedragsproblemen leverde eerder meer dan minder pro-
blemen op. Winst was het dat een aanzienlijk deel van 
de kinderen met specifieke problemen vrij gemakkelijk 
een plaats in een van de stamgroepen kon innemen.    

Uitgaan van verschillen
Erkenning van grote verschillen tussen kinderen vormde 
het uitgangspunt voor het cursorische deel van het cur-
riculum, een deel van taalonderwijs en rekenen. Bij de 
andere vak- en vormingsgebieden – wereldoriëntatie, 

Twee leren meer dan één. 
De Imenhof, Losser
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kunstzinnige vorming, drama en beweging – biedt de 
heterogeniteit van de groep juist extra kansen. In de 
onderbouw kregen kinderen naar behoefte instructie in 
de eigen stamgroep. Elkaar helpen en hulp ontvangen 
was  vanzelfsprekend. Voor de bovenbouw waren er 
niveaugroepen voor taal en rekenen. Dat betekende 
dat kinderen vier keer in de week een half uur, twee 
keer voor taal en twee keer voor rekenen, instructie 
kregen buiten de stamgroep. Taalonderwijs buiten de 
stamgroep beschouw ik achteraf als overbodig en pro-
blematisch. Voor het rekenonderwijs zijn niveaugroepen 
buiten de stamgroep goed verdedigbaar onder de voor-
waarde dat ook binnen deze groepen nog verder wordt 
gedifferentieerd. We hadden voor rekenen de methode 
‘School zonder zittenblijven’ die uitging van grote en in 
de loop van de basisschool nog groeiende verschillen 
tussen kinderen. De methode is uit de handel genomen, 
omdat die veel vroeg van de schoolorganisatie. De 
methode was ook kostbaar. Om hem te kunnen behou-
den werd in de Tweede Kamer gevraagd om financiële 
ondersteuning door de overheid. Het voorgestelde heeft 
het niet gehaald want, zo luidde de redenering, dat zou 
neerkomen op staatspedagogiek en daarvoor was (is?) 
ons onderwijs allergisch. Tijden veranderen. Sinds 1985, 
het jaar van de invoering van de Wet op het Primair 
Onderwijs, is er een constante stroom van voorschriften 
en regelgeving die neerkomt op een rechtstreekse en 
ingrijpende bemoeienis van de overheid via de inspectie 
met het onderwijs. 

passend onderwijs
De dertienjarige Nico kwam in mijn bovenbouwgroep. 
Hij was op twee andere scholen vastgelopen en ver-

toonde naar verluidt agressief gedrag. Zijn rekenvorde-
ringen lagen op het gemiddelde niveau van kinderen 
van omstreeks tien jaar, zo schatte ik in. Hij zou naar de 
rekeninstructie gaan om passende uitleg te krijgen. Nico 
stak letterlijk boven alle kinderen van zijn niveaugroep 
uit. Na de instructie vroeg ik hem hoe het bij rekenen 
was geweest. Met een zucht van verlichting zei hij: ‘Ein-
delijk kreeg ik uitleg die ik begreep’. Als hij moeite zou 
hebben gehad met het grote leeftijdsverschil zou ik hem 
individuele instructie hebben gegeven, maar dat bleek 
niet nodig. 
De school kreeg, net als bij Nico, 
met regelmaat kinderen aange-
meld door de Utrechtse schoolart-
sendienst. Niet bij alle maar wel 
bij veel kinderen verdwenen hun 
leer- en/of gedragsproblemen als sneeuw voor de zon, 
zo leek het.  
De ontkoppeling van leerjaar en leerstof betekende voor 
velen ten minste een deel van de oplossing.
En aan de andere kant van het spectrum van begaafd-
heden was er ook in mijn bovenbouwgroep elk jaar wel 
een groepje pientere rekenaars die ik bijna zonder hulp 
de reken- en wiskundeboeken van de brugklas liet door-
nemen. Ik koos in overleg met het voortgezet onderwijs 
een andere methode, zodat zij niet hetzelfde boekje in 
de brugklas zouden krijgen. Passend onderwijs ook voor 
hen vanaf het begin van de jaren zestig! 
Voor 1985 had de ‘School aan de Laan’ weliswaar geen 
kleuters, maar er werd wel intensief samengewerkt met 
een naburige kleuterschool. Het bijzondere daarvan 
was dat ook mentaal en fysiek gehandicapte kleuters er 
werden geplaatst in reguliere groepen. Het was Passend 

onderwijs ‘avant la lettre!’  
Ik heb met veel plezier op ‘De 
Brug’ gewerkt, zowel met jaar-
klassen als met stamgroepen. Ik 
zag de voordelen van de laatste, 
zoals in de literatuur genoemd, 
in de dagelijkse onderwijspraktijk 
gerealiseerd. Dat was voor mij 
niet minder dan een openbaring.  

Ad Boes was stamgroep leider  
op de eerste jenaplanschool  

aan de Laan van Nieuw Guinea  
in Utrecht

Literatuur

G.Kelchtermans c.s. De ontwikke-

ling van de Jenaplanbeweging in 

Nederland van 1955 tot 1985’, 

(Hoevelaken 1988)

Werkgroep Jenaplan van de W.V.O, 

’Onderwijsvernieuwing volgens 

Jenaplan, conferentieverslag, 13 en 

14 maart 1964 (Utrecht 1964) 

passend onderwIjs: 

ontkoppelIng van  

leerstof en leerjaar

  

50 jaar Jenaplan in Nederland, 50 jaar St. Franciscusschool in Nunspeet
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Wat kan een jenaplanner aan het eind van haar werk-
zame leven nu zeggen over wat er in het onderwijs echt 
toe doet? Ondanks alle veranderingen in het onderwijs, 
heb ik gemerkt dat er ook iets blijvends is. Zo herin-
ner ik me mijn meester uit de vijfde klas, groep 7 nu, 
die probeerde uit 
te leggen wat de 
relativiteitstheorie 
van Einstein was 
en dat er misschien 
meer werkelijkheden 
in de wereld naast 
elkaar bestaan. Hoe 
komt het dat ik me 
dat nog herinner? 
Waarschijnlijk omdat 
hij iets vertelde, dat 
hem echt bezighield. 
Of een pedagoog 
die over angst ver-
telde en toen een 
voorbeeld gaf uit 
zijn eigen leven. Hij 
was erg bang voor 
onweer en toen het 
eens erg onweerde, 
nam zijn moeder 
hem mee naar 
buiten om te kijken 
naar het natuurge-
weld. De boodschap 
‘Zie je angst onder 
ogen’, kwam heel 
overtuigend binnen.
Het heeft me altijd 
gefascineerd, dat waarin jij zelf leerling bent geweest, 
dat wat je zelf veroverd hebt of mee geworsteld hebt, 
kun je heel goed overbrengen op je leerlingen.

In Hardenberg begon mijn eerste jenaplanbaan. Daar 
mocht ik meedoen met een werkgroep ‘Doedozen’. 
Eén keer in de maand kwamen we een avond bij elkaar 
en werkten aan de hand van een artikel van Kees Both 
in Pedomorfose aan proefjes in het kader van Natuur-
oriëntatie en ontdekkend leren. We probeerden alle 
proefjes zelf en we werkten enthousiast aan elektriciteit, 
water, lucht, meten en wegen en allerlei andere natuur-
verschijnselen en wetten. Die proefjes gingen in dozen 
samen met suggesties en mogelijkheden. Onze gedachte 
was dat het materiaal op verschillende manieren kon 
worden ingezet, in de observatiekring, ter verduidelijking 
van een eigen project of als ondersteuning van een pro-
ject met de hele groep.
De feestelijke introductie herinner ik me nog heel goed, 

Hans en ik als clowns verkleed, terwijl we uit een grote 
doedoos kwamen. Die doedozen, zelfgemaakt en ver-
werkt, werden een succes. In Pedomorfose 50 mochten 
we verslag doen en als ik het weer lees, word ik weer blij 
en heb zin om weer eens in die materie te duiken.

Met de werkgroep gingen we verder met het ontdekken  
van de natuur in de schoolomgeving. Vraag het het  
kikkervisje zelf maar, de natuur buiten verkennen en 
mee naar binnen halen. Waarom waren we enthousiast? 
Omdat we zelf weer leerling werden en ons verwonder-
den over wat we zagen.
In de opleiding als leraar  wens ik al mijn aanstaande 
collega’s toe, dat ze docenten ontmoeten, die hen iets 
laten beleven, verwondering uitlokken en hen verleiden 
echt leerling te zijn en iets te willen leren en doorgron-
den. Ik hoop dat ze tegen de stroom van beklemming 
en papier-eisen in durven te zwemmen. Zelf leerling zijn, 
nieuwsgierig zijn of het nu gaat over spelling, de cijfer-
geheimen van de tafels van vermenigvuldiging of over 
wereldoriëntatie; dat wens ik iedere leraar toe tot het 
pensioen en zelfs daarna.

Joke Dwarshuis werkt op  
de Jenapleinschool in Zwolle

Zelf ervaren joKe dwarshUis

Nieuwsgierig maken, talent de ruimte geven en het onderwijs passend maken. 
Paulusschool, Leeuwarden
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De Brug is sinds 1923 gevestigd in het  monumentale 
schoolgebouw aan de Laan van Nieuw Guinea. Een 
gebouw in de stijl van de Amsterdamse School van de 
hand van stadsarchitect Planjer.
Tot 1963 was het een gewone lagere school, maar in 
dat jaar werden twee driejarige stamgroepen gevormd. 
Het begin van jenaplanonderwijs in Nederland.
Het toenmalige hoofd der school, de heer G.W. Har-
temink,  had zich samen met een aantal bestuurders 
vanaf 1952 georiënteerd op vernieuwingsonderwijs en 
bezocht daartoe ook een aantal scholen in het buiten-
land. Met name het bezoek aan de Jenaplanschule in 
Keulen was bepalend voor de uiteindelijke keuze voor 
jenaplanonderwijs.

Vanaf 1967 was het jenaplanconcept in de hele lagere 
school doorgevoerd en waren alle klassen opgegaan in 
stamgroepen. De eerste jenaplanschool in Nederland 
was een feit.
In 1985 werd de lagere school basisschool. De kleuter-
school Kleutervreugd aan de Billitonkade complemen-
teerde de school aan de Laan en samen werden ze 
Christelijke  Jenaplanschool de Brug. Tot op de dag van 
vandaag zitten de kleuters in het gebouw aan de Kade 
en de andere groepen op de Laan. Toch zijn we samen 
één school geworden waar de ruim driehonderd kinde-
ren zich thuis voelen in twaalf stamgroepen. 
In de jaren ’90 veranderde de schoolpopulatie en was 
er een periode van minder continuïteit in het team en 

de Brug   MarijKe Gastelaars

50 jaar jenaplanonderwijs

Op 18 september vierden we met elkaar 50 jaar jenaplanonderwijs in Nederland. ’s Morgens vierden 

we feest met de kinderen waarbij we onder andere oude spelletjes deden. Ook tekenden de 

kinderen in zwartwit het portret van Peter Petersen, dat werden prachtige collages. ’s Middags was 

het een eer om gasten uit binnen en buitenland te mogen begroeten.
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de schoolleiding. Het werd steeds moeilijker om goed 
jenaplanonderwijs vorm te geven in driejarige stamgroe-
pen. Met name de niet jenaplan-geschoolden hadden 
het moeilijk. De school heeft toen een aantal jaren met 
tweejarige stamgroepen gewerkt om met name het 
overzicht op de resultaten in alle verschillende niveaus 
van de kinderen duidelijker in beeld te krijgen. Tegelij-
kertijd is er hard gewerkt om het pedagogisch klimaat 
weer goed op orde te krijgen en de onderwijskwaliteit 
te verbeteren. In die jaren heeft het team regelmatig 
bijscholing gekregen over de verschillende ontmoetings-
vormen en de opzet van een doorgaande lijn voor 
zelfstandig werken. Ook de structuur met doorgaande 
leerlijnen in taal- en rekenonderwijs kreeg veel aandacht.

driejarige stamgroepen
De kracht van het team ontwikkelde zich dusdanig dat 
we in 2009, een jaar eerder dan gepland, weer in drie-
jarige stamgroepen gingen werken.
Het jaar ervoor waren we al, na een intensief traject met 
ouders, overgegaan op een continurooster waarin de 
stamgroepleiding de hele dag de groep leidt. Ook het 
eten, drinken en buitenspelen in de eigen stamgroep 
zonder steeds wisselend toezicht van diverse vrijwilligers 
zorgden voor rust en een stabiel klimaat in de groepen.

Het continurooster en de inzet van de ‘Vreedzame 
School’ versterken de uitwerking van de jenaplanprin-
cipes en helpen om een goed pedagogisch klimaat te 
borgen als sterke basis van de school. Ook de ouders 
worden vanaf 2007 nauw betrokken bij de filosofie van 
de Vreedzame School. 
Om de verantwoordelijkheid van kinderen meer ruimte 
te geven en hiermee te oefenen hebben we vanaf 2012 
groepsvergaderingen hernieuwd geïntroduceerd.
De belangrijkste reden om weer in driejarige stamgroe-
pen te gaan werken is de mogelijkheid voor kinderen 
om de rollen jongste, middelste en oudste te door-
lopen. In de stamgroep geeft dit veel  gelegenheid 
voor persoonlijke ontwikkeling. We zijn bezig met de 
ontwikkeling van een doorgaande lijn die we ‘maatjes-
werk’ noemen, zodat de oefening van de verschillende 
aspecten op dit gebied duidelijk zijn in de hele school. 
Ook groeperen we heel bewust door de stamgroepen 
heen, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding van het 
jaarlijkse kamp. Er worden dan tafelgroepen van kinde-
ren uit groep drie tot en met acht samengesteld die voor 
het kamp elkaar beter leren kennen via spelvormen en 
tijdens het kamp samen eten en een aantal activiteiten 
samen doen. Tijdens de jubileumactiviteiten maakten 
we groepjes kinderen uit alle groepen. Dat was  een 

Sam werkt aan taal op zijn laptop, terwijl Filemon aan het schrijven is met een stilte headset.  
Deze attributen helpen de kinderen om zelfstandig te werken tijdens de blokperiode.  

De Brug, Utrecht
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uitdaging zo kort na de start van dit schooljaar. Het was 
een zeer geslaagde ochtend. Het is prachtig om te zien 
dat kinderen verschillende rollen op zich nemen en deze 
heel goed vervullen. Vaak zie je een ouder kind genieten 
van de zorg voor een jongere. Ook is het goed om te 
zien met hoeveel vertrouwen een kleuter doet wat een 
ouder kind zegt. Dat het voor de kinderen in de rol van 
oudste niet altijd zo makkelijk is, bleek uit een uitspraak 
van een kind uit groep zes, na afloop van de activiteit 
tegen de juf van de kleuters: ‘Pff, word jij nou nooit moe 
van die kleuters?’ 

relaties
De betekenis en waarde van relaties zijn in ons concept 
groot. Op elke informatieochtend voor ouders, die nog 
voor hun schoolkeuze staan, gaan we uitgebreid in op 
de waarde van een gemeenschap en het samenwerken. 
Tijdens de stamgroepavond bespreken ouders en stam-
groepleiding waarin ze elkaar kunnen aanvullen. Sinds 
2012 voeren we kennismakingsgesprekken met alle 
ouders van kinderen die nieuw in de stamgroep komen. 
Het zijn zinvolle investeringen in de wederzijdse relatie, 
waardoor de schoolgemeenschap beter kan functio-
neren. Vanwege de driejarige stamgroepen hoeft de 
groepsleiding maar met een derde van de ouders zo’n 
kennismaking te plannen.  
In 2013 willen we gesprekken met kinderen nog meer 
uitwerken. Deze gesprekken worden gevoerd als daar 
aanleiding voor is, maar verdienen daarnaast ook een 
vaste plek binnen onze cyclus. We genieten verder van 
leuke vormen om elkaar te ontmoeten, zoals het school-
kamp voor de midden- en bovenbouw,  de jaarlijkse 
rommelmarkt, pleinpicknick en het grootse schoolfeest 
voor team en ouders.

Kijken naar kinderen
Onze visie op het volgen van kinderen heeft ons voor 
een aantal vragen gesteld bij de ontwikkelingen in het 
onderwijs, bijvoorbeeld voor opbrengstgericht werken: 
Hoe zorgen we dat registratie en verantwoording niet 
onevenredig veel tijd in beslag nemen? Hoe borgen we 
dat we steeds naar het kind blijven kijken, ook als dat 
niet zo handig is binnen het verantwoordingssysteem? 
Een aardig voorbeeld is de Cito-toets voor kleuters.  
In Utrecht is stadsbreed afgesproken dat deze wordt 
afgenomen en de uitslagen worden gemonitord.  

Wij toetsen de 
oudste kleuters 
met een A-score 
in januari niet nog 
een keer in juni. 
Aangezien het 
precies dezelfde 
toets betreft en 
we natuurlijk via 
observatie in de 
gaten hebben of 
er geen probleem 
ontstaat, vinden 
we nog een keer 
toetsen geen 
meerwaarde heb-
ben, slechts een 
belasting voor 
kind en groeps-
leiding. Helaas 
kleuren we hier-
door dan ‘rood’ 
op de kleuter-
resultaten en 

moeten we dat steeds weer toelichten. 
We denken nog na over een manier waarop we de 
meerwaarde van ons jenaplanonderwijs voor de ontwik-
keling van kinderen beter kunnen laten zien. 
Onderwijsinhoudelijk willen we de komende jaren 
begrijpend lezen en - luisteren meer functioneel bin-
nen de wereldoriëntatie oefenen. Hoewel we mooie 
resultaten op dit onderdeel halen, denken we dat 
dit nog beter kan.  Ook willen we blijvend aandacht 
geven aan kunst- en cultuuronderwijs binnen onze 
wereldoriëntatieprojecten. Verder ligt er nog de  
uitdaging om vanuit zelfstandig werken stapsgewijs  
zelfverantwoordelijk leren meer ruimte te geven. 
De Brug is een leuke school, met goede onderwijs-
resultaten, grote ouderbetrokkenheid,  enthousiast 
team en een gedreven, stabiele schoolleiding; een leef- 
en werkgemeenschap waarin kinderen, ouders en team 
zich thuis voelen.

Marijke Gastelaars is schoolleider van  
Christelijke jenaplanschool de Brug in Utrecht

Fotografie: Stan van den Hark, Utrecht



M E N S E N K I N D E R E N  139  november 2013

50 jaar passend onderwijs

13

Een boomlange, stoere, oer-Hollandse jongen met 
blonde krullen en blauwe ogen staat ons op te wachten. 
Klaar om een dag te zeilen met onze dochters.
Hij stelt mij voor aan zijn vriendin: ‘Dit is mijn juf van de 
basisschool, 3 jaar lang’.
Het brengt mij weer terug in de tijd: 
1996, stamgroepleider bovenbouw 
op een jenaplanschool. Na de zomer-
vakantie zitten we in de kring. Ik kijk 
rond en zie uitgeruste, gebruinde en 
opgewekte nieuwsgierige kinderen. 
En daar tussen zit hij: Sjoerd, een 
guitig ventje met blond krullend haar 
en blauwe ogen. Vrolijk en klaar om 
bovenbouwer te zijn.
Met Sjoerd in mijn stamgroep, de 
komende drie jaar, krijgt insluiten, 
aansluiten en Passend Onderwijs een 
wezenlijk andere betekenis.

Sjoerd heeft het zwaar op school, in 
cognitieve zin. En Sjoerd heeft het 
heel goed op school, in sociale zin. 
Veel moeite met lezen, het verschil 
met leeftijdgenoten wordt steeds 
groter. De anderen lezen steeds snel-
ler, maken verslagen, onderzoeken 
de wereld en hebben daar steeds 
vaker geschreven taal bij nodig.
Voor Sjoerd geldt de vraag: Wat is 
passend voor hem? Waar is hij het 
best op zijn plek? Wat gaan we 
organiseren voor hem? Hoe doen we dat?
Onderzoeken, verschillende leesprogramma’s, diverse 
aanpakken, gesprekken met ouders. Het resulteert niet 
in de groei die nodig is om zich de bovenbouwstof eigen 
te maken.

De ouders willen graag dat hij op zijn vertrouwde plek 
blijft.
Samen zoeken we naar aansluiten en insluiten, naar pas-
send onderwijs. Vanuit de volle overtuiging dat Sjoerd 
hier hoort.
En Sjoerd? Die wil het liefste bij zijn vrienden blijven. 
Hij heeft dan misschien wel moeite met lezen, hij bezit 
echter de gave om met heldere en scherpe bewoordin-
gen sociale interacties in de groep te benoemen, stevige 
vriendschappen aan te gaan, onbevangen en nieuws-
gierig in het leven te staan, met veel plezier actief in de 
kring te zijn, zijn humor te tonen en op sportgebied uit 
te blinken.

We moeten met elkaar zorgen dat het onderwijs past, 
anno 1996.
Moeder, ook leerkracht, neemt de verantwoordelijkheid 
voor een deel van de instructies, onder schooltijd, thuis 
aan de keukentafel (hoe omschrijf je dat in een groeps-

overzicht, groepsplan en individueel handelingsplan?)
In de groep hebben we lees- en werkmaatjes voor Sjoerd, 
zodat hij goed mee kan doen met wereldoriëntatie. En 
zijn weektaak is helemaal op maat.

Stimulerende en belemmerende factoren, afstemming 
op onderwijsbehoeften, het vakjargon anno nu gebrui-
ken we dan nog niet. Geen groepsplannen, groepsover-
zichten, uitgebreide individuele hulpplannen. Gewoon 
met elkaar afspreken wat voor hem nodig is.

Na drie jaar bovenbouw is Sjoerd klaar om uit te vliegen. 
In de loop van de tijd raakt hij uit mijn zicht. Af en toe 
komt dat guitige, blonde ventje weer in mijn gedachten: 
Wat zou hij nu doen? Hoe zal het met hem gaan? Heeft 
ie zijn weg gevonden?
Heb ik dan nooit getwijfeld? Ja dat wel, zeker de laatste 
tijd, waarin aansluiten, insluiten en passend onderwijs 
een steeds groter thema is geworden. Hebben we de 

doen waar Je  
goed in Bent Marleen van der KroGt

Vragen is ook iets geven, namelijk de mogelijkheid om elkaar te helpen. Dankzij de 
verschillen tussen kinderen leren zij van en met elkaar. Een alledaagse situatie die 
de vanzelfsprekendheid hiervan binnen het jenaplanonderwijs mooi verbeeldt. 

De Mussenacker, Udenhout
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juiste keuzes gemaakt voor 
hem? Hadden we niet meer 
kunnen en moeten doen? 
Hebben we hem optimaal 
toegerust voor zijn toekomst?

Het is 2013, onze wegen 
kruisen elkaar weer. En wel in 
Friesland. Na het volgen van 
het CIOS, wil hij niets anders 
meer dan watersporten.  
De liefde voor de watersport 
overbrengen op jongeren,  
lesgeven, klussen en vooral 
veel lol hebben. Met veel 
humor en enthousiasme de 
zeilen hijsen en zijn eigen 
koers varen. Doen wat hij leuk 
vindt en waar hij goed in is .
‘Daar heb je je toch nooit  
zorgen over gemaakt?’, 
vraagt hij. Natuurlijk niet, diep 
in mijn hart wist ik dat het 
goed zou komen met hem.
Vol vertrouwen laten we onze 
dochters over aan zijn stuur-

manskunsten op de Friese wateren.
De boomlange, stoere, oer-Hollandse jongen met blonde 
krullen en blauwe ogen stapt aan het einde van de dag 
met twee stralende meisjes van zijn zeilboot. Ze hebben 
het heel goed gehad.
Hij is op zijn plek.

Marleen van der Krogt is schoolleider op  
RKBS De Sterrenwacht in Hellevoetsluis

De Opbouw, Bolsward

Door gebruik te maken van traditionele middelen naast moderne media biedt het 
jenaplanconcept ook in de 21ste  eeuw passend onderwijs. 

De Lichtstraat, Vught

al jaren is er een dag voor jenaplandirecteuren.

de volgende op 26 maart 2014 wordt een speciale 

studiedag, gericht op alle jenaplandirecteuren.

het doel van de dag is om het eigen schoolspecifieke 

jenaplanprofiel scherper te krijgen.

leiding is in handen van tom oosterhuis en jaap meijer
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De bevlogenheid en de betrokken-
heid waarmee Rinus spreekt doen 
me bijna vergeten dat ik tegenover 
een ernstig zieke man zit. Zijn lijf 
mag hem dan steeds meer in de 
steek laten, z’n geest is helder als 
vanouds. En door zijn ziekte mag 
hij dan bijna blind zijn geworden, 
z’n visie op de samenleving en de 
rol van het Jenaplan daarin is nog 
altijd haarscherp. 

‘Veel instellingen zie je zwabberen’, 
stelt Rinus. ‘Onrust bij banken, 
regeringen, zakenleven, rechtban-
ken, economieën, scholen. De hele 
samenleving in Nederland, Europa, 
het Westen is te onveilig. Alle insti-
tuties worden aangetast, want er 
is geen gezamenlijk beleven meer, 
er is geen werkelijk contact. Zowel 
in onderwijs als in zorg wordt nu 
gepraat over de organisatie in plaats 
van over het kind en de patiënt. 
Maar waar de kwaliteit van de 
zorg hem zit in de relatie tussen de 

de pedagogiscHe principes 
mogen wel weer eens worden 
afgestoft
een interview van leo sajet  
Met rinUs BUUrsinK

Juist in deze onveilige, onrustige tijd is trouw blijven aan en 

het uitdragen van het jenaplangedachtegoed belangrijker 

dan ooit. Dat betoogt Rinus Buursink in het gesprek dat 

ik in december 2011 met hem heb. Hij beseft evenwel dat 

die opgave, zeker in de huidige cultuur van protocollen en 

economische regeldruk, geen gemakkelijke is: ‘De maatregelen van de overheid staan soms haaks op 

de pedagogische principes van Jenaplan. Je moet stevig in je schoenen staan om te kunnen zien en 

blijven doen wat je denkt dat je moet doen.’

Onderwijs met veel inbreng van de kinderen: ze geven zelf aan wat ze willen 
leren, gaan op onderzoek uit en presenteren aan de andere kinderen wat ze 
hebben geleerd. Onderwijs dat bij elk kind past.

 Toermalijn, Lelystad
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patiënt en de zorgverlener, zie je de kwaliteit van een 
school in de relatie tussen het kind, zijn ouders en de 
groepsleider.’
‘De huidige generatie is de weg kwijt, stuurloos, armoe-
diger, verworden. Laat zich gek maken door Pauw & 
Witteman en De Wereld Draait Door, die voor ze invul-
len wat ze moeten denken. Complexe vraagstukken 
worden teruggebracht tot makkelijk in het gehoor lig-
gende soundbites. Maar met twitterpedagogiek kom 
je er niet; zaken in 140 leestekens verwoorden leidt tot 
snelle, oppervlakkige aannames. Lekker kort door de 
bocht, zonder door te hebben wat er werkelijk aan de 
hand is.’ 

Zelfbepaling
Is het tij te keren? Rinus meent van wel. Hoe? Simpel: 
door zelf te blijven nadenken en daarover met elkaar in 
dialoog te blijven gaan. 
‘De pedagoog Martinus Langeveld (1905-1989) praat 
over ’zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ als vorm van 
volwassenheid’, doceert hij. ‘Oftewel: je bent zelf ver-
antwoordelijk! Dus blijf zelf denken en voelen. Stel 
jezelf regelmatig de vraag: ‘Wat gebeurt hier eigenlijk?’ 
en onderga wat er gebeurt. Zoek in je school en in de 
samenleving de gezamenlijke regelgeving en vraag je 
af, ook gezamenlijk, waarom je doet wat je doet en 
waarom je doet zoals je doet. Wees authentiek, durf 
zelfstandig besluiten te nemen en geef waar nodig hulp 
om goede stappen te kunnen zetten. Tegelijkertijd moet 
je in een team natuurlijk ook wel kunnen loslaten wat 

jij denkt en openstaan voor anderen. Niemand heeft de 
waarheid, er is geen waarheid; wel gezamenlijke be -
tekenisgeving.’

principes
De onveilige, onrustige en angstige samenleving trekt 
een zware wissel op het jenaplanonderwijs. Door 
maatregelen die vooral symptomen lijken te bestrijden – 
pestprotocollen, meetbare onderwijsdoelen, opvoedcur-
sussen (‘Je krijgt toch een brevet van onvermogen als je 
daar naar toe gestuurd wordt!’) – komen met name de 
pedagogische principes van het Jenaplan onder druk te 
staan. Rinus ziet het met lede ogen aan, maar pleit voor 

vasthoudendheid.
‘In opvoeding en onderwijs 
dient elk kind als totaliteit 
van hoofd, hart en handen 
te worden benaderd, stelde 
Peter Petersen. De elementaire 
waarden voor jenaplanscholen 
die in de jaren zestig door 
onder andere Suus Freu-
denthal op basis van Petersens 
ideeën en ervaringen op een 
rij werden gezet, mogen in de 
scholen wel weer eens worden 
afgestoft! We moeten ze als 
jenaplanners steeds opnieuw 
onder de loep nemen. 
Bespreek in elke teamverga-
dering een facet. Vergeet niet 
naast organisatorische belan-
gen juist ook de pedagogische 
principes te beschouwen.’
‘Helaas worden die principes 
niet altijd meer als belangrijk 
ervaren’, verzucht Rinus. ‘Ze 
zijn niet meetbaar en er is 
angst. Daarom is de groei van 
het aantal jenaplanscholen er 
na vijftig jaar even uit. Toch 

moeten we verkennend bezig blijven. We moeten de 
mensen binnen het concept laten ervaren en met elkaar 
laten delen dat niet revolutie, maar juist evolutie moge-
lijk en nodig is.’

autoriteit in functie
De pedagogische principes verschaffen een groepsleider 
de veerkracht die het verschil maakt tussen goed onder-
wijs en ondermaatse toestanden, daarvan is Rinus stellig 
overtuigd. Ze bieden de handvatten om als groepsleider 
een, zoals hij het noemt, ‘autoriteit in functie’ te wor-
den, in de stamgroep, maar ook in relatie tot ouders en 
de inspectie.
‘De inspectie vraagt naar meetbare doelen. Dus laat 
zien wat je gedaan hebt als school. Daarnaast heb jij als 
groepsleider met je pedagogische principes nog méér 

De ‘Show je talent’- middag levert winnaars en veel bewondering voor alle 
deelnemers op. 

Dr. Schaepmanschool, Barendrecht, West
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in huis. Daardoor ben jij een autoriteit in functie – niet 
zozeer om wat je doet, maar vooral door je zijn en je 
natuurlijke uitstraling –  en hoef je de inspanning die de 
inspectie vraagt niet langer als spanningsveld te ervaren.’
‘Laat ook ouders zien wat je doet’, gaat Rinus verder. 
‘Verbind jezelf, vergeet nooit naar het kind en zijn 
omgeving te luisteren. Dus ga ook kijken bij een kind 
thuis. Je kunt geleerd zijn en veel weten, maar je hebt 

te maken met mensen van vlees en bloed. Zeker ook in 
de eerste jaren dat iemand groepsleider is, heb je huis-
bezoeken nodig. De inspectie moet scholen de ruimte 
gunnen om op huisbezoek te gaan. Zolang die ruimte er 
onvoldoende is, ligt toch de verantwoordelijkheid daar-
voor bij onszelf: zelfverantwoordelijke zelfbepaling!’

verschillen
‘Wil je ook in je stamgroep autoriteit in functie zijn, 
positief gezag hebben en ‘er zijn’ om wat je zegt, creëer 
dan rijke situaties voor de ontwikkeling van de kinderen. 
In de stamgroep heb je verschillende leeftijden bij elkaar 
om de zorg voor elkaar te versterken; je moet zorg heb-
ben voor elkaar. Leren moet daarbinnen indrukwekkend 
zijn en de groepsleider moet die situatie creëren. Passie 
en inspiratie, die moet jij bieden. Maak de verschillen 

tussen mensen bruikbaar: gebruik de verschillen tussen 
groepsleiders en tussen kinderen om rijke situaties te 
scheppen in kringgesprekken en dialogen. En ga tenmin-
ste eenmaal per maand met z’n allen naar buiten, ook 
als je denkt daar geen tijd voor te hebben; bedenk, plan 
en organiseer excursies met hulp van je stamgroepou-
der. Het leven leeft zichzelf, dat wordt soms nog wel 
eens vergeten door ouders en groepsleiding.’

Voor Rinus Buursink is het 
zonneklaar: na vijftig jaar is 
het Jenaplan nog steeds dat 
ontvankelijke grondmodel 
dat bij uitstek geschikt is 
om rust en veiligheid te bie-
den in door angst en (over)
bezorgdheid gedicteerde 
tijden.
‘Zorgen om kinderen moet 
je omzetten in zorgen 
voor kinderen’, besluit hij 
z’n betoog. ‘In essentie is 
opvoeden het helpen te 
komen tot zelfverantwoor-
delijke zelfbepaling. En 
wees niet bang soms even 
boos te zijn tegen een kind, 
het zou mal zijn als jij je 
met werk van slechte kwali-
teit tevreden stelt. Het kind 
moet blij zijn wanneer jij 
denkt dat het iets veel beter 
kan dan het laat zien. Maar 
ook: een kind dat geeft wat 
het heeft, verdient altijd 
een tien!’

Rinus Buursink overleed op 
15 september 2012.

Met dank aan Beewee 
Nederkoorn voor het bewerken van de tekst.
Leo Sajet is redactielid van Mensenkinderen.

Het is eind jaren ’70 en op ronkende motor komt Rinus Buursink aan om op de 

ouderavond uit te leggen wat Jenaplan inhoudt en hoe de school van de kinderen 

zal veranderen in een wereldschool. In het laatste kwart van de 20ste eeuw een veel 

voorkomend beeld: een team ontwikkelt ideeën en die moeten worden ‘verkocht’ 

aan sceptische ouders. “Wordt er wel genoeg geleerd dan?” “Jazeker wel, want 

later moet er ook bij dit kind brood op de plank komen.” Nu, zoveel jaar later, is 

Rinus onverminderd de mening toegedaan dat Jenaplan een manier van leven is en 

een goede manier van omgaan met mensen en de wereld. 

De acht pedagogische principes zoals Suus Freudenthal die in 

1963 opstelde. Wat Rinus Buursink betreft mogen jenaplanners 

anno nu er wel weer eens de stofdoek overheen halen.

• Opvoeden tot inclusief denken

• Humanisering en democratisering van schoolwerkelijkheid

• Dialoog

• Authenticiteit (echtheid en waarachtigheid)

• Vrijheid door gemeenschappelijkheid

• Autonome ordening van de leef- en werkgemeenschap

• Opvoeden tot kritisch denken

• Creativiteit
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f 
Een jongen (met een dyslexie verklaring) 
vindt het lastig om een verhaal qua 
zinsbouw goed en logisch op te 
schrijven. Met ondersteuning van 
voorleessoftware kan hij zijn eigen 
verhaal tegelijk terughoren en terugzien 
en zo verbeteringen aanbrengen. 

 De Hobbitstee, Eemnes

Justin is gebaat bij extra structuur. Dat 
weerhoudt hem er echter niet van om 
gewoon met een weektaak te kunnen 
werken. 

i  De Lispeltuut, Hedel

h Samen verkennen we de wereld. 
De Hussel, Grootebroek

h Ook in het voortgezet jenaplanonderwijs begint 
passend onderwijs met het aangaan van de relatie. 

Metameer, Boxmeer
h Samen met kinderen.  

De Klimboom, Dronten
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Contact tussen dove en horende kinderen, zodat ze 
elkaar en elkaars wereld leren kennen, begrijpen en 
waarderen. 

Mids de Marren, De Gaastmari

Kinderen leven drie dagen in de tijd van vroeger:   g 
brood maken, dieren verzorgen, vuur maken, 
houthakken, samenwerken en samen leven. Levend 
leren tijdens het project ‘Leven in de prehistorie’. 
Passend onderwijs voor alle kinderen. 

’t Kockenest, Kockengen

h Onze projectweek in april van dit jaar had als thema ‘Guatemala’. Ouders 
van voor malige leerlingen zijn actief in de stichting ConstruCasa die huisvesting
voor de arme gezinnen realiseert. Onze kinderen zamelden op de afsluitende
viering met een markt voor ouders, opa’s en oma’s € 637,- in voor deze stichting.

De Kring, Rijen
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Dinsdagmiddag, iets na vieren. Normaal controleer ik 
de stofmappen van de kinderen en check ik het werk 
dat is gemaakt. Maar vanmiddag niet, vanmiddag zit ik, 
gelukkig, buiten en geniet ik. Mijn stamgroep is, samen 
met de andere bovenbouwstamgroep, op het jaarlijkse 
begin-van-het-nieuwe-schooljaar-kamp. Zevenenzestig 
zevende- en achtstejaars genieten drie dagen van één 
van het mooiste van wat ons onderwijs te bieden heeft: 
samen zijn! 

Kenmerkend
Voor mij is een van de meest kenmerkende eigenschap-
pen van het jenaplanonderwijs de verbondenheid. Zowel 

tussen de kinderen onderling als tussen de stamgroep-
leider en de kinderen. Uiteraard moet de verbondenheid 
van de ouders met de stamgroep, de school en het 
onderwijs niet worden vergeten.  Op een kamp komt 
dit, naast de vier basisactiviteiten: gesprek, spel werk en 
viering, zeker terug. 

stralend werken
Op het plein voor de blokhut werken de kinderen onder-
tussen samen aan drie grote opdrachten: vuur stoken en 
koken, bouwwerken maken met bamboe en een fan-
tasiedier knutselen van natuurlijk materiaal. Wat kan ik 
hier van genieten: Stralend werken ze aan de opdrach-
ten en lossen ze samen problemen op. Ze vullen elkaar 
aan, ondersteunen elkaar en vieren uiteindelijk dat de 
opdracht gelukt is. En ik kan met trots zeggen dat de 
kinderen dit niet alleen hier doen, maar ook in de groep: 
de hele dag door. 

hoe het voor mij begon
Toen ik negen jaar geleden begon aan de Pabo had ik in 
mijn ogen een goed beeld van een leerkracht: een kun-
dig persoon die de stof overbrengt op de kinderen. Op 
zich niks mis mee, maar doordat ik alleen het onderwijs 
kende van mijn dorpsschooltje merkte ik al snel dat ik 
me daar niet prettig bij voelde. Dit moest toch anders 
kunnen? Vanuit mijn ervaring als scoutingleider merkte 
ik dat je kinderen op een andere manier ook dingen 
kunt leren: betekenisvoller, doeltreffender en leuker. 
Daar moest toch ook een onderwijsvorm bij te vinden 
zijn? En zo ontdekte ik het jenaplanonderwijs. Nog 
nooit was ik zo blij; dit was wat ik wilde. Zes stages, een 
LIO-plek en een vaste aanstelling op een jenaplanschool 
later kan ik zeker zeggen dat dit mijn onderwijsvorm is. 
Verschillende krachten worden gebundeld, talenten van 
kinderen worden benut , samen werken, spelen, praten 
en vieren, of te wel: genieten! 

Mijn hart klopt nog
Maar, hoe lang mag ik nog genieten? In onze prestatie-
gerichte maatschappij staat de totale ontwikkeling van 
het kind niet meer centraal. Nee, een kind moet goed 
kunnen spellen en rekenen. De rest is bijzaak gewor-
den. Tijd en ruimte voor sociale, wereldoriënterende en 
andere ontwikkelingen is er bijna niet meer.  Klopt ons 
WO-hart nog wel of tikt het steeds langzamer? 
Aan mij zal het niet liggen en aan mijn kinderen ook 
niet: wij zijn voor eeuwig verbonden.

Remco Ulrich is stamgroepleider van  
de Adelaars op de Roncallischool in Velp 

50 jaar Jenaplan in Nederland is een feestje waard! 
Ouders en achtste jaars maken er op de Buitendag 
voor de kleuters een feestje van. 

De Mheen, Apeldoorn

verBonden reMco Ulrich
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Gerrit hartemink 
Gerrit (1903-1997) werd in 1951 hoofd van de Neder-
landse Hervormde Gemeenteschool aan de Laan van 
Nieuw Guinea in Utrecht, later ook kortweg ‘School 
aan de Laan’ genoemd. Hij had als onderwijzer gewerkt 
in de Achterhoek, waar hij geboren en getogen was 
en later als schoolhoofd in het Oosten des lands. Deze 
beschouwende Achterhoeker was een echte zoeker. Op 
levensbeschouwelijk terrein nam hij afscheid van het 
religieuze, christelijk-orthodoxe milieu waarin hij was 
opgegroeid, maar bleef wel sterk verbonden met de 
joodse en christelijke tradities. Een plek waar hij graag 
kwam om inspiratie te zoeken was het Woodbrokershuis 
in Barchem, centrum van de Quakers, een internationaal 
werkende, ondogmatische, maatschappij-betrokken 
christelijke stroming, met veel  aandacht voor stilte, 
mystiek en politiek. Ook op pedagogisch gebied was 
Hartemink een zoeker. Hij bezocht pedagogische confe-
renties, ontdekte daar een pedagogische verwantschap 
over de zuilen van bijzonder en openbaar onderwijs 
heen. Van het schoolbestuur in Utrecht kreeg hij de 
opdracht: ‘Concreet uit te zien naar de mogelijkheid 
van ander onderwijs’. Een duidelijke inspiratiebron werd 
gevonden in het ‘totaliteitsonder-
wijs’ van de Belgische onderwijs-
vernieuwer Ovide Decroly, met  
globaal leren lezen aan de hand 
van hele woorden en zinnen, 
‘belangstellingskernen’ uit het 
leven gegrepen als vorm van 
‘projectonderwijs’ en de ‘observa-
tiekring’ als belangrijke werkvorm. 
Later kwam Freinet in beeld en 
bezocht hij een freinetconferentie 
in Frankrijk en zelfs Freinet zelf in 
zijn school. 
Harteminks pedagogische horizon 

zou nog verder verbreed worden door de ontmoeting 
met Suus Freudenthal. Door haar ging hij meedoen met 
het werk van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing 
van Opvoeding en Onderwijs (WVO), in 1935 opgericht 
door Kees Boeke, tevens een afdeling van de interna-
tionale beweging voor onderwijsvernieuwing, de New 
Education Fellowship (NEF).

suus Freudenthal 
Suus (1908-1986) was de jongste dochter in een 
Amsterdams arbeidersgezin.  Zij wilde en mocht, tegen 
de gewoonten binnen een dergelijk arbeidersgezin in, 
‘verder leren’, eerst naar een driejarige HBS; later wist  
zij haar ouders over te halen haar naar het Barlaeus-
gymnasium te laten overstappen. Na haar eindexamen 
studeerde zij Duits en had na haar afstuderen plannen 
voor een promotieonderzoek op het terrein van de 
Duitse, middeleeuwse mystiek. Haar beoogde promotor 
bleek in de oorlog echter een Nazi te zijn, waarop zij 
ermee stopte. Zij had interesse in didactiek en peda-
gogiek, die zich na de geboorte van haar vier kinderen 
uitte in een zoektocht naar een school die aan haar 
idealen beantwoordde. In 1950 maakte zij kennis met 

de WVO en werd actief binnen 
die organisatie. Van 1958-1968 
was zij de spil binnen de WVO, 
als secretaris van de Centrale 
Werkgroep. Eerder al, in 1952, 
ontdekte zij, ‘bij toeval’ het boekje 
‘Der kleine Jena-Plan’ van Peter 
Petersen en zag toen in een flits, 
aan de hand van een afgebeeld 
weekplan, hier de ideale school 
voor zich, waar zij naar op zoek 
was. De jaren daarna ontwikkelde 
zij contacten met jenaplanscholen 
in Duitsland en met jenaplan-

Zoeken en vinden  Kees Both

twee jenaplanpioniers en wij, in onZe ti jd

Het is een dooddoener, maar het moet toch steeds weer gezegd worden: Jenaplan is mensenwerk. 

Daarom worden in dit artikel naar aanleiding van vijftig jaar Jenaplan in ons land twee pioniers 

voorgesteld: Gerrit Hartemink, hoofd van de school waar de eerste stamgroepen in ons land 

gevormd werden en Suus Freudenthal, de jarenlange motor van de Nederlandse Jenaplanbeweging. 

Wat bewoog hen, waarnaar waren zij op zoek? En kan wat hen bewoog ook ons nog inspireren? 

Passend onderwijs heeft te maken met 
motivatie en beleving van kinderen en 
stamgroepleiders. 

De Pontonnier, Hoorn
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pedagogen als Else Petersen, echtgenote van (de dan 
inmiddels overleden) Peter Petersen. 

samen onderweg
Rond Petersen en het Jenaplan vonden Suus Freudenthal 
en Gerrit Hartemink elkaar. Hartemink ontdekte  in deze 
jaren het Jenaplan als het ultieme pedagogische kader 
voor zijn school als de derde concentrische cirkel, waarin 
de verworvenheden (Decroly en Freinet) op hun plek 

vielen. Hij bezocht ook Duitse scholen en las het werk 
van Petersen.
Landelijk gebeurde er vanaf nu van alles. Hartemink ver-
telde me dit verhaal: ‘Op een zekere dag (in 1959) belde 
Suus me op met de mededeling: “Gert, we hebben een 
Werkgroep Jenaplan opgericht binnen de WVO”.  “En 
wie zitten daar dan in?”, vroeg ik. Suus: “Nou, jij en ik”. 
Het verhaal typeert ook de niet altijd gemakkelijke rela-
tie tussen de zeer initiatiefrijke Suus Freudenthal en de 
bedachtzame Achterhoeker Gerrit Hartemink. Tien jaar 
en veel betrokken scholen later, werd de Stichting Jena-
plan opgericht en startte een tijdschrift, Pedomorfose , 
om de scholen te kunnen ondersteunen.

dienen
Hartemink was sterk getroffen door wat Petersen 
schreef in het voorwoord van de ‘Führungslehre’. Deze 

schrijft daar dat de verhouding van mens tot mens 
moet veranderen. Er is een ‘neues Dienen’ nodig, wil 
er sprake zijn van een kwalitatief beter samenleven en 
samenwerken, te beginnen in gezinnen, tussen vrienden 
en in steeds grotere kringen tot en met het  volk. Voor 
scholen betekent dit dat de mensen die elkaar daar ont-
moeten in hun gedrag tegenover elkaar, hun dagelijkse 
omgang, anders worden, echter, menselijker.  
Suus Freudenthal zou later zeggen dat er een ‘pedo-

morfose’ nodig is, een trans-
formatie van pedagogische 
grondhouding. 
Dat werkwoord ‘dienen’ 
was voor Petersen erg 
belangrijk. Hij koos als 
motto  (‘Schulspruch’) voor 
zijn school een bijbeltekst 
waarin ‘dienen’ centraal staat. 
Dezelfde tekst staat ook op 
de grafsteen van hem en 
zijn vrouw Else: ‘De grootste 
onder u worde als de kleinste 
en de leider als de dienaar’ 
(Lukas 22). 

Onze tijd wordt gekenmerkt 
door een grote nadruk op 
het ‘ik’ en het ‘authentieke 
zelf’, maar daarin zijn we 
doorgeslagen. De notie van 
‘algemeen belang’ is op 
de achtergrond geraakt en 
er is veel egoïsme. Vanuit 
een neoliberale opvatting 
van meritocratie – de bes-
ten komen als het goed is 
bovendrijven, ‘merits’ worden 
beloond – wordt beweerd dat 
als je er niet in slaagt tot de 
hogere regionen in de maat-

schappij door te dringen je dat aan jezelf te wijten hebt.  
Je bent dan niet slim, vasthoudend en ijverig genoeg 
geweest, niet ‘ondernemend’ genoeg en je bent een 
‘loser’. Eigen schuld, dikke bult. Soms is dat inderdaad 
het geval, maar vaak ook niet. Het is belangrijk om het 
belang van samenwerken te benadrukken, in plaats van 
concurrentie, zoals in een jenaplanschool gebeurt. ‘Kin-
deren mogen opgroeien met het idee dat verschillende 
vaardigheden kwalitatief van elkaar verschillen en niet in 
kwantiteiten als testscores en geld uit te drukken zijn’.
Peter Petersen waarschuwde destijds ernstig tegen de 
dominantie van het economische denken in de pedago-
giek, hoe actueel! Hij vond economie zeker belangrijk, 
maakte ook studie van een betere aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, maar wijst de economie haar 
- beperkte - plaats. Dat is opnieuw zeer actueel. 

Kinderen werken aan hun eigen korte- en langetermijndoel. Motivatie en 
betrokken heid zorgen ervoor dat elk kind wil leren en de juiste doelen bereikt. 
Stamgroepsleiders geven gedifferentieerde instructie en kinderen leggen uit  
aan elkaar. 

De Ontdekking, Apeldoorn
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Er is ook – van de positieve kant bekeken  een andere 
maatschappelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij jena-
planscholen zouden kunnen aansluiten – het ontstaan, 
van onderop, van coöperaties, op het terrein van ener-
gie, voedsel (producenten en consumenten, stadsland-
bouw), zorg, het beheren van zwembaden en dergelijke. 
Deze ontwikkeling is verwant met de ontwikkeling van 
een ‘doe-democratie’ (‘civil society’), waarin burgers 
zichzelf organiseren rond zelfgekozen doelen. Diverse 
trendonderzoekers voorspellen de verschuiving van een 
individualistische naar een gemeenschapsgerichte maat-
schappij.

Zin-zoeken
Een van de zes kwaliteitscriteria van een jenaplanschool 
luidt: ‘Een jenaplanschool is een zin-zoekende school’. 
Petersen formuleerde dit als ‘Es gibt keine Mensche-
nerziehung ohne Religion’ (‘opvoeden zonder religie 
bestaat niet’). Hij ging daarbij uit van een pedagogische 
opvatting van religie die wars is van kerkelijke indoc-
trinatie. En ook Suus Freudenthal, religieus humaniste, 
niet gebonden aan enige religieuze instelling, stelde 
in een brochure over wereldoriëntatie – uitgaande 
van de drie grote werkelijkheidsgebieden die Petersen 
onderscheidde – God, de natuur en de wereld van 
de mens: ‘Het heeft mij verbaasd dat ik in publicaties 
over wereldoriëntatie, die van de bijzondere scholen 
inbegrepen, de eerste grote werkelijkheid, God, niet 
ben tegengekomen. .. of hoe 
men dat eerste werkelijk-
heidsgebied ook noemt’. Bij 
Hartemink sloten spiritualiteit 
en dogmatiek elkaar uit. 
Spiritualiteit en mystiek gaan 
over de ontmoeting met wijs-
heid, met het mysterie, over 
radicale verwondering. Deze 
verwondering, deze gevoelig-
heid voor het mysterie, kan 
gevoed worden, door onder 
andere respectvol met de din-
gen leren omgaan, de inzet 
voor anderen, gesprekken over 
levensvragen, verbonden met 
verhalen die vertellen over 
levenszin en geborgenheid en 
uitdagen tot solidariteit. Deze 
middelen kunnen ingezet wor-
den als ‘stoffering van de ziel’. 
Religies zijn te beschouwen 
als wijsheidstradities, die ons 
nog veel te bieden hebben aan 
verhalen, rituelen, vormen van 
meditatie, oersymbolen (wat 
Jung ‘archetypen’ noemt) die 
met diepe emoties resoneren. 
Er zijn vele zin-zoekers, binnen 

kerken en andere geloofsgemeenschappen en daarbui-
ten, als ‘ongebonden spirituelen’. Aandacht voor religie 
zoals mensen die beleven lijkt onmisbaar voor jenaplan-
scholen. Dat sluit een kritisch omgaan met religie niet 
uit. We kunnen niet meer uitgaan van vanzelfsprekend-
heden en kennis bij mensen, zoals  in Petersens  en Har-
teminks tijd nog gold. Maar jenaplanscholen – openbare 
en bijzondere – kunnen zich in onze tijd ook op dit ter-
rein onderscheiden en van elkaar leren.

Borrelen en bruisen
Gerrit Hartemink deed na zijn pensionering nog werk 
als begeleider van jenaplanrayons en mensen die hem 
als zodanig hebben meegemaakt herinneren zich zijn 
bescheiden wijsheid en zijn enthousiaste typering van de 
stormachtige ontwikkeling:

‘Het borrelt, het bruist, het is bezig’.

Dat enthousiasme wens ik de NJPV in dit jubileumjaar en 
ook daarna  toe.

Kees Both is onderwijs- en natuurpedagoog
Dit is een ingekorte versie van de eerste Jenaplanlezing, 

gehouden op 18 september 2013 in Utrecht ter 
gelegenheid van de viering van het 50-jarig jubileum;  

de complete versie is te vinden op www.jenaplan.nl 

Op de kleinste, jongste en groenste jenaplanschool de Stjelp in Baard telt 
iedereen mee: ook tijdens een potje levend bingo met de hele school op de 
meester- en juffendag.
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h Een rijke leeromgeving 
waarin levensecht leren 
centraal staat. 

’t Hoge Land, Epe

f Het ontdekkend 
leren en spelen biedt aan 
alle kinderen, binnen de 
stamgroepen en in de 
plusklas, kansen om hun 
talenten te ontwikkelen. 

De Morgenster in 
Geldermalsen. 

h Passend onderwijs start met verwondering 
en daagt ieder kind uit tot wijsheid. 

De Tichelaar, Gendt
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f Een bezoek aan de molen, waar de kinderen een 
rondleiding van de molenaar met informatie over van 
graan tot brood kregen en zelf een broodje mochten 
maken en bakken. Buiten was er gelegenheid tot spelen 
met water. 

’t Praathuis, Culemborg

f Ook in het voortgezet 
onderwijs al meer dan 
twintig jaar passend 
jenaplanonderwijs: 
Jongeren van twaalf tot 
achttien jaar werken aan 
hun ontwikkeling van 
hoofd, hand en hart. 

SSgN, Nijmegen

h Een keuzecursus waaraan ook ouders meedoen. 
Een vorm van passend onderwijs waarin relatie en van 
elkaar leren centraal staan. 
 Rennevoirt, Berkel-Enschot 
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Ontroerend, hoe nieuwe kinderen 
op Jenaplanschool De Driestam wor-
den toegezongen tijdens de week-
viering. Daar staat dan zo’n vierjarig 
hummeltje op het grote podium. 
Soms dapper alleen, soms met de 
juf veilig in de buurt, en dan klinkt 
het uit 450 kelen: ‘Welkom bij ons, 
welkom bij ons! Het is hier zo fijn, 
op de Driestam moet je zijn!’ Bent u 
ooit zo toegezongen? 
Ik weet nog hoe mijn dochters daar 
stonden en ik een traantje weg-
pinkte. Inmiddels gaan de meiden 
(nu 12 en 14 jaar) naar de middel-
bare school. Een stap die ze vol ver-
trouwen namen. Dankzij die stevige 
basis, hun mooie lagere schooljaren.

Maar de Driestam is ook een grote 
stadsschool met een schoolplein 
langs druk verkeer. Hij is te groot, 
te druk en te rommelig heb ik 
regelmatig gedacht. Wat een vól 

programma hebben de kinderen en 
groepsleiders. Een beetje gas terug-
nemen is niet verkeerd, hoewel ik 
de kinderen nooit heb horen klagen. 
Het aanbod was dan ook vaak erg 
tof. De schoolkampen, het zorgen 
voor een paddenpoel, de bedrij-
ven die bezocht werden. Wat een 
bewondering heb ik voor het team. 
Steeds weer iedereen in een geel 
hesje hijsen en de stad doorkruisen 
met bijna dertig kinderen (van wie 
er altijd wel eentje klem komt te 
zitten met zijn schoenveters om een 
trapper gedraaid).  En dat jaar in, 
jaar uit.

Ik moet opeens denken aan spreek-
beurten! Dat is de hel op aarde 
volgens onze meiden. Ik herken dat. 
Onze oudste wist het voor elkaar 
te krijgen in groep 8 onder alle 
spreekbeurten uit te komen. Ook 
knap. Dat lukte onze jongste niet, ze 

stond dat jaar ingeroosterd voor wel 
zes presentaties. Ze werd nog net 
niet ziek, zoals ik vroeger, maar een 
gesprek met de juf was wel even fijn 
en verhelderend. Dat die moeite niet 
voor niets was merkten we gisteren. 
Ons kersverse brugklassertje kwam 
triomfantelijk thuis, met een 9,5 
voor een geschiedenisspreekbeurt: ‘ 
Ze kwam, zag en overwon’; vooral 
zichzelf.

Alle jaren heb ik met een brok in 
mijn keel staan luisteren naar het 
afscheidslied: ‘Dag groep 8, je gaat 
de school verlaten, dag groep 8, je 
zoekt het hogerop!’ Ik ben blij met 
De Driestam en het jenaplanonder-
wijs. 

Marijke Liefting is moeder van  
twee dochters die op een 

jenaplanschool hebben gezeten
www.marijkeliefting.nl

Eén van mijn mooiste ervaringen in het jenaplanonder-
wijs is de klassenvergadering, waarin van alles besproken 
kan worden: complimenten, klachten, ideeën en vragen. 
Deze worden wekelijks behandeld in de kring.

Daarnaast zit er in de ‘klassenvergaderingsdoos’ een 
bakje met geld, onze ‘klassenkas’. Dat is geld dat de 
kinderen mogen uitgeven aan iets dat ze nodig hebben 
voor in de klas of als ze gewoon graag iets willen heb-

ben, bijvoorbeeld een voetbal of 
een springtouw. Er wordt dan een 
briefje in de bak gedaan met  ‘Ik 
heb een vraag’, met daarop wat ze 
graag zouden willen. De afspraak is 
dat er iets gekocht mag worden, als 
iedereen er mee kan leven. Je hoeft 
het er niet mee eens te zijn, als je er 
maar mee kunt leven. Je krijgt dan 
de meest geweldige discussies en 
argumenten van kinderen om voor 
elkaar te krijgen wat ze graag willen. 
Ze zijn tevens bereid om compromis-
sen te sluiten.
Eén van de prachtige dingen van het 
Jenaplan.

Carla Kooistra was groepsleider  
van een bovenbouwgroep  

op OJS ’t Broekhoes 

een Handvol Herinneringen MarijKe lieFtinG

klassenvergadering carla Kooistra
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In het memorabele jaar 1987 zette ik samen met 
mijn kinderen mijn eerste voet over de drempel 
van jenaplanschool de Overkant. Wie had ooit 
kunnen bevroeden dat ik er mijn roots als groeps-
leider terug zou vinden. 
Ik moest erg wennen aan de oorverdovende her-
rie, die er uit die kleine monden kwam. In mijn 
beleving van dat ogenblik schetterde alles door 
elkaar heen. Mijn gevoel voor orde was samen 
met mijn gedegen KLOS-opleiding in een grijs 
verleden blijven hangen tot ik de betekenis ont-
dekte en weer kon luisteren naar de kinderziel.

Op dat ogenblik werkte er nog een collega die, 
net als ik, het ervaringsgerichte werken met hart 
en ziel onderschreef. Het werkte aanstekelijk. 
De mooiste projecten rolden uit de groepen als 
parels van de dag. Niets was te dol. Als we een 
oerwoud nodig hadden bouwden we er een in de 
gang na, met grote echte bamboeplanten in pot-
ten zand, het nest van de Flierefluiter werd gere-
aliseerd in een  tractorband met kleed en daarin 
alle kleine takjes, bladeren en pluis, die we buiten 
zochten met de kinderen. Het was het feest der 
projecten.

De cadeautjes met Sinterklaas werden door de 
kinderen voor de kinderen gemaakt. De kerst-
markt was het jaarlijkse hoogtepunt met het 
maken van kerstversieringen schoolbreed. Aan 
het eind van de avond hingen de kale groene 
sparren vol met de versieringen van de kinderen. 
Jong, oud, opa’s, oma’s, vaders moeders en 
vrienden, alles was welkom. Er werd met aan-
dacht en respect omgegaan met het maakbare 
van het leven!

Nog steeds, ook al is de school van klein naar 
groot en nu weer naar klein gegaan, toch blijft 
het vuur branden. Jenaplan is vieren in de ruimste 
zin van het woord , door betrokken kinderen en 
door bevlogen teamleden, door de kampen, het 
leren, het samen zijn en samen bouwen, de weekslui-
tingen, de projectafsluitingen, de beleving en verwon-
dering.

Alles wat er door de juffrouw Jonkmannen met hun 
eenrichtingsverkeer in de groep aan mijn enthousiasme 
voor het onderwijs uit was geslagen in 1972, bloeide op 
onder deze prachtige visie. 
Kinderen die zelfverantwoordelijk mogen zijn voor hun 

handelen en die met respect en trots worden bewonderd 
om hun eigenheid. Waar de fouten geen fouten heten, 
maar stappen op een weg naar de volwassenheid! 

Berna van der Linden is groepsleider en 
bouwcoördinator van de onderbouw aan jenaplanschool 

De Overkant te IJsselstein. Ze heeft vijf kinderen,  
die allen op de jenaplanschool zijn geweest en daar nu 

de vruchten van plukken. 

de leukste scHool  
van nederland Berna van der linden

De Wilgenhoek, Leerdam

Jenaplan is samen spelen. 
Dr. Schaepmanschool, Barendrecht, Marijkesingel 
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jenaplan toen
Jenaplan is net als montessori-, freinet- en vrijeschoolon-
derwijs ontstaan in de eerste helft van de vorige eeuw. 
Waarin is Jenaplan nu anders dan die andere drie? Ik 
geef eerst maar aan wat Jenaplan niet is. Het is geen 
ontwikkelingsmodel en methode zoals montessori. Het 
is geen techniek en ideologie zoals freinet. Het is geen 
kosmische mens- en wereldbeschouwing zoals de vrije 
school. 
Jenaplan is een omvattend levensconcept. Petersen 
wilde niets meer of minder dan greep krijgen op wat 
nu eigenlijk leven is. Dan kun je opvoeding en onder-
wijs van dat volle leven doordrenken. Leven zit niet in 
schoolboeken. Leven vind je niet in digitale programma’s 

op je computer of je tablet. Leven tref je aan in de wer-
kelijkheid zelf. Die levende werkelijkheid moet in school 
centraal staan. 
Petersen onderscheidde drie kanten of dimensies aan 
dat volle leven: het bovennatuurlijke,  natuurlijke en 
menselijke leven. Tegenwoordig hebben we het over 
religie of spiritualiteit, natuur en cultuur. Opvoeding 
en onderwijs moeten erop gericht zijn kinderen en 
jeugdigen dat volle leven te laten ervaren en beleven, 
te leren kennen, te doorzien en te begrijpen. Alleen 
dan kun je jezelf leren begrijpen. Dan pas kun je zin 
en betekenis geven aan je eigen leven in samenhang 
met anderen, het andere en de Ander, wie of wat de 
laatste ook mag zijn. 

Dat klinkt aardig abstract. Dat 
is het ook, vooral als je Peter-
sens uitleg daarover leest. Die 
is metafysisch. Dit betekent 
dat je dwars door de dage-
lijkse verschijnselen heen moet 
proberen de diepe zin van 
wat leven is te doorschouwen. 
In zijn boek ‘Der Ursprung 
der Pädagogik’ doet hij dat 
op een heldere en logische 
manier. Als je dit leest, kom 
je bekende begrippen tegen 
die de grondslag vormen van 
zijn pedagogiek. Enkele voor-
beelden: vrijheid; scheppend 
handelen; zelfverwerkelijking; 
zelfbepaling; jij en ik horen 
onlosmakelijk bijeen. Het 
is alsof je een boek van de 
Nederlandse pedagogen Lan-
geveld en Stevens opslaat. Die 
gebruiken geen metafysica. 
Ze keken wel scherp naar hoe 
zich opvoeding en onderwijs 
in de praktijk voordoen. Die 

Jenaplan toen, nu en morgen 
Kees vreUGdenhil

Wat is eigenlijk het kenmerkende van Jenaplan? Waarom zou je in onze tijd nog Jenaplan willen? 

Wat is het waard om in de toekomst jenaplanonderwijs te verzorgen? Om deze vragen goed te 

beantwoorden, zou je een boek moeten schrijven. In dit artikel krijg je  in vogelvlucht enkele 

inzichten en ideeën aangereikt. 

Jenaplan: al 50 jaar op handen gedragen. 
Jenaplanschool Heerde
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benadering is meer fenomenologisch. Je zoekt geen 
diepere zin in de werkelijkheid. Je probeert de verschijn-
selen die je waarneemt betekenis te geven. 
Voor Petersen was de metafysische beschouwing van 
de werkelijkheid echter de basisbouwsteen voor zijn 
jenaplanconcept. Zijn inzichten werkte hij uit in zijn 
belangrijkste praktijkboek ‘Die Führungslehre des Unter-
richts’. Dat boek vormt de tweede bouwsteen van zijn 
jenaplanconcept. Zijn aanbevelingen voor het onderwijs 
in de jenaplanschool zijn concreet. Toch is vrijwel alles in 
dat boek een praktische uitwerking van zijn metafysica. 
Anders snap je niet echt wat hij bedoelt en waarom hij 
bepaalde keuzes maakt1. Dus als je wilt weten waarom 
je in je jenaplanschool bepaalde vormen als kringgesprek 
gebruikt, dan zul je je moeten verdiepen in de achter-
grond bij Petersen.
Voor Petersen was nog een derde bouwsteen van 
belang, het onderzoek van de dagelijkse praktijk in 
zijn Universiteitsschool. Elke groepsleider moest er een 
dagboek bijhouden van wat er gebeurde. Later liet hij 
studenten ook systematisch onderzoek doen naar wat er 
zich in de groepen afspeelde. Dat was de Pädagogische 
Tatsachenforschung. Op die manier kon hij nagaan of 
hij zijn inzichten in de Führungslehre en eventueel in zijn 
metafysica moest bijstellen. Zijn medewerkers waren 
overigens niet verplicht om zijn metafysica te onder-
schrijven. Vrijheid ging hem boven alles. Ze moesten wel 
zo goed mogelijk aan de hand van de Führungslehre 
hun werk doen. 
Om een indruk te geven hoe Petersen zelf de toepas-
sing van zijn metafysische opvoedingsbegrippen in de 

jenaplanschool zag, volgt hier een aantal praktische 
consequenties:
• Kinderen moeten eerst het leven in de echte werke-

lijkheid beleven en dan de feiten die ze waarnemen, 
verwerken tot kennis over de werkelijkheid.

• Om het voorgaande te doen, moet je affectieve aan-
dacht hebben. Dan kun je je verwonderen, verbazen 
en tot bewondering komen. Kinderen moeten dus in 
hun gevoel worden geraakt als ze ervaringen in de 
werkelijkheid opdoen.

• Het gaat om de mens in wording in elk kind. Die moet 
zich ook in school zo origineel mogelijk, dus zonder 
vervormingen ontplooien. Daar moeten wij hem bij 
helpen. 

• Daarom vormt die authentieke omgang met de werke-
lijkheid zelf de kern van het jenaplanonderwijs (Grup-
penunterricht). 

• De pedagogische situatie is niets anders dan het volle 
leven zelf in al zijn facetten. Op school begeef je je 
daarin en werk je met elkaar aan de problemen die je 
daarin tegenkomt. 

• De school is een dienende gemeenschap. Alleen dan 
kun je ervoor zorgen dat iedereen in vrijheid tot een 
eigen, moreel hoogstaande zelfverwerkelijking kan 
komen. De mens is namelijk van nature goed, volgens 
Petersen. 

jenaplan toen in nederland
Toen het Jenaplan als idee vijftig jaar geleden ons land 
binnenkwam, paste dat in het tijdbeeld van toen. Dat 
beeld was na de gruwelen van de Tweede Wereldoor-

Jenaplan is samen vieren. 
Dr. Schaepmanschool, Ridderkerk
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log anders dan in de tijd van Petersen. Toch stonden 
enkele principes uit het oorspronkelijke Jenaplan hoog 
in het vaandel. Je vindt ze terug in enkele van de acht 
fundamentele principes van het Jenaplan die Suus Freu-
denthal-Lutter in 1969 formuleerde2. Kijk maar: vrijheid; 
creativiteit; dialoog (jij en ik); gemeenschap. 
Daar tegenover staan bij haar principes en begrippen die 
zeker niet van Petersen afkomstig waren. Enkele voor-
beelden: democratisering; kritisch denken; hogere cog-
nitieve vaardigheden; conflictoplossing. Het Nederlandse 
Jenaplan was in die jaren dus in zijn uitgangspunten 
bepaald niet een duplicaat van dat van Petersen. In de 
praktijk probeerde men dat overigens wel. Der Kleine 
Jena-Plan en de Führungslehre des Unterrichts werden 
uitgeplozen en vele vormgevingen overgenomen. Dat 
was achteraf riskant, want je las hiervoor dat die vormen 
niet willekeurig gekozen waren. Ze vloeiden voort uit 
Petersens metafysica. Die kende men toen niet echt en 
zo dacht men in ieder geval helemaal niet. En terecht! 
We leefden toen in de democratiseringsgolf en de stu-
dentenprotesten. De verstarde samenleving met al zijn 
taboes moest worden opengebroken. Begrippen als 
autonomie en authenticiteit kregen een bijna revolutio-
naire lading. 

Later ontwikkelden Kees Both en ik de twintig basisprin-
cipes van het Jenaplan. Die staan dichter bij de begrip-
pen die Petersen hanteerde. Maar ook hier tref je geen 
spoor aan van het metafysische denken van Petersen. En 

ook hier steekt een tijdsbeeld achter, de jaren tachtig. 
Toen kwam bijvoorbeeld de kwaliteit van de samenleving 
en de natuur meer in de aandacht. Het is mooi als de 
mens zich ontplooit en verwerkelijkt, maar het is dan 
wel prettig als de leefomgeving niet achterblijft. Hoe zit 
het met de uitputting van de aarde door grootscheepse 
winning van grondstoffen? Hoe staan milieu en klimaat 
ervoor bij het toenemend gebruik van gifstoffen? 

jenaplan nu
Wat je duidelijk kunt vaststellen, is dat ook in het Jena-
plan van nu de aandacht voor het volle leven overeind 
is gebleven. Jenaplan was en is een levensconcept. Die 
basis helpt ons om ons jenaplanconcept steeds weer bij 
de tijd te brengen. Het waarborgt ook dat we een aantal 
essentiële principes en vormen uit het verleden op een 
kritische en eigentijdse manier kunnen blijven hanteren. 
Er zijn nog twee andere kenmerken van het oude Jena-
plan die aandacht verdienen. Dat is in de eerste plaats 
de jenaplanschool als ontvankelijk grondmodel. Petersen 
paste dit principe royaal toe. Hij was goed thuis in de 
toenmalige wetenschappelijke verworvenheden en de 
vernieuwingen in het onderwijs. Die voerde hij alleen in 
zijn school in als ze bij zijn metafysische uitgangspunten 
en begrippen pasten.  
Ook in het Nederlandse Jenaplan is dit model veelvuldig 
en met succes toegepast. Of daarbij altijd een zorg-
vuldige terugkoppeling naar de basisprincipes werd 
gemaakt, kan ik niet overzien. Het zou wel moeten 

Passend onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en is betekenisvol, bouwt aan duurzame relaties:  
‘Hart voor elkaar en voor de wereld’, in een ritmische afwisseling van gesprek, werk, spel en viering. 

Walter Gillijnsschool, Zutphen
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om een samenhangend jenaplanconcept overeind te 
houden.
Een tweede kenmerk van het oude Jenaplan is helaas bij 
ons nauwelijks van de grond gekomen. Voor Petersen 
waren de theorie, de praktijk en het onderzoek ernaar 
systematisch op elkaar betrokken. Het zou goed en nut-
tig zijn als een professoraat aan een universiteit of een 
lectoraat aan een hogeschool dit gemiste element in de 
drieslag kon vormgeven. De wijze van onderzoek dient 
dan zowel kritisch als constructief te zijn. 

jenaplan morgen
Een mooie en boeiende opstap van Jenaplan nu naar 
Jenaplan morgen vind ik de zeven ervaringsgebieden 
die Kees Both ontwikkelde, van ‘het jaar rond’ tot ‘mijn 
leven’. In vrijwel de hele westerse wereld kreunen de 
scholen onder de last van almaar toenemende eisen. Het 
leerplan dijt uit, de niveaus moeten hoger. Je kunt daar 
natuurlijk tegen zijn. Dan verzet je je tegen de tijdgeest 
zoals die in de 21ste  eeuw gestalte krijgt. Er zijn vaak 
goede redenen voor de toename en niveauverzwaring 
van leerstof. 
De zeven ervaringsgebieden sluiten als planningsinstru-
ment aan bij een tendens die vooruitloopt op de naaste 
toekomst. Een klein aantal vooruitstrevende scholen 
werkt met een metaniveau voor het curriculum. De erva-
ringsgebieden zijn zo’n metaniveau. Zeven inhoudelijke 
kapstokken helpen de leerstof in traditionele school-
vakken en vormingsgebieden tot hun essentie terug te 
brengen. Daarbij blijft Kees Both in lijn met het Jenaplan 
als levensconcept. Dat geldt ook voor zijn vijf vormen 
van kennisverwerving (2009): schouwen; onderzoeken; 
beschouwen; muzisch en praktisch vormgeven (De 
volgorde is van mij. Die sluit beter aan bij wat Petersen 
bedoelde. ‘Beschouwen’ kan ook achteraan staan.) 
Er zijn meer voorbeelden van scholen die met een meta-
niveau werken. Basisschool Wittering.nl in Rosmalen is 
er zo een. Daar werkt men al jaren met tien kerncon-
cepten. Vier ervan slaan op mens- en maatschappijwe-
tenschappen, de zes andere op natuurwetenschappen. 
In de Verenigde Staten bestaan verscheidene essential 
schools (www.essentialschools.org), die met Habits of 
Mind en Habits of Work werken. De eerste bestaan uit 
kernvragen en -problemen, de tweede uit werkwijzen. 
Kees Both gebruikt operationele vragen als methodiek. 
Het lijkt mij nuttig voor ‘Jenaplan morgen’ deze tenden-
sen te onderzoeken. Ook het Finse onderwijs werkt met 
indikkingen van het leerplan en de leerstof onder het 
motto: ‘Doe meer met minder’, zodat er dieper en duur-
zamer geleerd kan worden. 

Daarmee is de tijdgeest uiteraard nog lang niet in kaart 
gebracht. Ik noem nog enkele zaken die aandacht 
verdienen. Dat is bijvoorbeeld de dynamiek van onze 
tijd. Die kun je samenvatten als hectisch, met snelle 
veranderingen, prestatiedruk, competitie en dominantie 
van efficiëntie. Je verzetten helpt ook hier niet. Het is 

belangrijk in opvoeding en onderwijs kinderen en jeug-
digen een balans te laten vinden tussen die dynamiek en 
bezinning. Dat laatste kan onder meer door mindfulness. 
Vanuit neurowetenschappelijk onderzoek is de waarde 
en noodzaak daarvan inmiddels royaal bevestigd. De vijf 
kennisvormen van Kees Both bieden verder houvast voor 
het vinden van die balans. 
Een ander kenmerk van onze tijd is, zoals bekend, de 
digitalisering ervan. Of het nu gaat om computers en 
tablets, dan wel sociale media, onze taak is ervoor te 
zorgen dat het gebruik ervan steeds onder het primaat 
van het pedagogische begeleid en gestimuleerd wordt. 
Daarvoor moet nog veel gebeuren in de eerstvolgende 
jaren. 

De traditie van jenaplanscholen loopt van toen via nu 
naar morgen langs het pad van een levensconcept. Dat 
maakt het Jenaplan tot een buitengewoon ambitieuze 
onderwijsvorm. Het zorgt er ook voor dat het niet vast-
roest in overgeleverde vormen en methodieken. In elk 
tijdsgewricht zoeken we met elkaar naar een zo scherp 
mogelijk inzicht in de gehele werkelijkheid in zijn drie 
dimensies. Dat doen we mede vanuit onder meer de 
volgende kernwaarden, die we vanuit de Nederlandse 
jenaplantraditie niet kwijt willen raken: ontwikkeling van 
alle mogelijkheden van een kind; een dienende gemeen-
schap; creatief, kritisch en inclusief denkend; democra-
tisch; toekomstgericht; balans tussen actie en bezinning. 
Die kernwaarden behoeden ons voor opportunistische 
aanpassingen aan de samenleving waarin we verkeren. 
Dat kunnen we leren uit de misstappen die Petersen op 
dat gebied in de nazitijd heeft gemaakt. 

Dit artikel is gebaseerd op een lezing gehouden op 
het jubileumcongres in het kader van het twintigjarig 

bestaan van de jenaplanschool in Jena.

Kees Vreugdenhil is oud-directeur van het APS  
en oud-lector. Hij geeft lezingen en workshops  
over wat hersenonderzoek kan betekenen voor 

opvoeding en onderwijs. 
Zijn nieuwe boek ‘Breinkennis voor opvoeding en 

onderwijs’ verschijnt in maart 2014.

De Führungslehre van Petersen, twee delen, is nog verkrijgbaar 

tegen gereduceerde prijs: € 25,00 incl. verzendkosten. Bestellen 

kan door storting van dit bedrag op rekening 145092917 ten 

name van Vreugdenhil Onderwijsontwikkeling. 

Noten
1. De relatie tussen de metafysica en de schoolpraktijk in de 

Führungslehre is uitvoerig beschreven in De Führungslehre van 

Petersen, C. Vreugdenhil Groningen, 1992 
2. Zie S.J.C. Freudenthal-Lutter ‘De Jenaplanschool, een leef- en 

werkgemeenschap’, Utrecht, 1970
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De Regenboog, 
Noordwijkerhout  

g

f
De kinderen zijn aan het passen en meten met 
vierkante meters tijdens een rekenles op het 
schoolplein. Door de rekenles fysiek te maken 
kunnen alle kinderen op hun eigen niveau 
deelnemen. 
 Vuurvogel, Assen

Kinderen van alle leeftijden spelen en werken 
met elkaar, leren van elkaar en lachen met elkaar. 
Ze leren ook verantwoording te nemen voor de 
andere kinderen om hen heen. 

i   Zevensprong, Emmeloord
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f Passend onderwijs vraagt om ruimte, 
vertrouwen en differentiatie. 

De Zilvermeeuw, Wieringerwerf

i 2 X 50 jaar in of uit de kast, De Eekhorst, Assen

Wespennest, Amsterdam h

f Verschillen zijn 
vanzelfsprekend. Onze 
kracht zit in het passend 
maken van ons onderwijs 
voor zoveel mogelijk 
kinderen. 

De Korf, Apeldoorn
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Jenaplanschool De Ommewending is een vrijwel onzicht-
baar stipje op de wereldkaart, maar als we binnen kijken 
is het heel groot in het ‘samen leven’. Een samenleving 
waarin we met elkaar in gesprek gaan, samen spelen en 
werken / samenwerken, vieren en (be)leven. 
Kinderen leren op onze school naast de basisvaardig-
heden lezen, taal en rekenen, ook vaardigheden, 
waardoor ze in die grote wereld zelfstandig en zelfver-
antwoordelijk kunnen leven. 

Op maandagochtend openen we de week door samen 
te kijken naar wat er die week komen gaat. Welke 
bijzonderheden zijn er? Wie is of wordt er jarig de 
komende week? Aandacht schenken aan elkaar, kinde-
ren, stamgroepleiders, ouders, con ciërge, schoonmaker, 
school leider. Met elkaar maken we deel uit van deze 
kleine leef- en werk gemeenschap. 
Elke dag (be)leven we bewust samen. Samen bedenken 
we oplossingen voor problemen die er soms zijn. We 
leren graag, elke dag, met en van elkaar! Niemand uit-
gezonderd.
Aan het eind van de week sluiten we gezamenlijk af. 
We blikken terug, we vertellen elkaar wat we ervaren en 
geleerd hebben, we kijken en luisteren met belangstel-
ling voor elkaar. We hebben aandacht en respect voor 
elkaar.

Elke dag dat ik hier binnenkom voel ik de goede sfeer 
die er hangt, de warmte, de rust, de natuurlijke stilte als 
iedereen aan het werk is. Elke dag ben ik blij dat ik deel 
uitmaak van deze groep mensen, klein en groot.

Wanneer ik de krant opensla of  naar het journaal kijk, 
wanneer ik in de stad loop of in de rij voor de kassa sta, 
lees of rondkijk, ben ik blij dat onze kinderen leren om 
het beter te doen. Hier leren kinderen voor elkaar en 
voor het materiaal te zorgen. We zijn er voor elkaar, we 
helpen elkaar, met plezier. Elke dag zie en ervaar ik dat 
het echt wel anders kan in de wereld, in landen, steden 
en dorpen,  straten en scholen. 

Ik zie het aan onze kinderen die zo zelfstandig en zo 
zelfverantwoordelijk leren samenleven. Op onze school 
leggen zij de basis voor hun eigen toekomst en mis-
schien ook een beetje voor die van u en van mij.

Catharina Drenth is schoolleider van  
o.j.b.s. De Ommewending in Veendam

onZe toekomst catharina drenth

In de bloktijd maakt ieder kind zijn eigen planning van taken. 
Zo kan het ene kind bezig zijn met rekenen, terwijl zijn 
stamgroepstafelgenootje bezig is met topografie. Deze laatste 
wordt geholpen door een derde, want binnen het Jenaplan 
stellen kinderen eerst de hulpvraag aan elkaar, voordat zij 
(samen) naar de stamgroepleider gaan. 

De Wiekslag, Vianen

dag voor de Beginnende stamgroepleider

op 15 janUari 2014

orGanisatie en vorMGevinG door njpv jonG
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aan 't Hart
ton scheUlderMan en Felix Meijer

pr voor een sterk merk
Vijftig jaar Jenaplan vieren we onder andere met dit 
prachtige jubileumnummer. Het sterke van dit nummer 
is de nadruk op het beeld en het verhaal van het kind. 
Met de vele mooie foto’s en teksten maken onze scho-
len waar wat ze zeggen ‘Het kind centraal’. In eerste 
instantie leek de opdracht zo simpel. Maak een foto 
van ‘passend onderwijs’ op jouw Jenaplanschool en leg 
het uit met maximaal drie zinnen. Ga dan niet achter 
je bureau zitten en piekeren. Pak de camera en loop 
de school in. Ik noem dit een beetje ondeugend het 
verschil tussen het kerndoel en de kernkwaliteit. Het 
eerste is statisch en door volwassenen geformuleerd. 
De kernkwaliteit is het kind aan de slag in relatie met 
de ander en de wereld.
Dit jubileumnummer is een echt ‘hebbedingetje’ voor 
jezelf, om op je eigen school uit te delen en voor 
externe PR in de naaste leefomgeving. Daarom heeft 
de NJPV
dit nummer voor een bodemprijs aangeboden. De 
belangstelling voor de extra nummers is groot en daar 
zijn we blij mee. Maar we kunnen meer! Een aantal 
scholen, zoals jenaplanschool Heerde, de Vuurvogel en 
de Regenboog, beide uit Assen, vierde het vijftigjarig 
jubileum. Tijdens de conferentie presenteerden zij deze 
‘good practice’; een inspiratie en uitdaging voor andere 
jenaplanscholen. We vragen jullie om de beelden en 
verhalen van dit soort momenten met ons te delen. 
Met behulp van facebook en twitter is veel mogelijk. 
Met elkaar kunnen we op deze wijze nog directer en 
beter ‘ons merk Jenaplan’ neerzetten.
Wat voegt Jenaplan toe voor het kind en ouder? Wat 
doet het voor de toekomst?
Voor verdere invulling en uitwerking neem je contact 
op met Ton Scheulderman, dagelijks bestuurslid van de 
NJPV en Stichting Jenaplan. ton.scheulderman@tele2.nl

thema’s
De redactie heeft de volgende thema’s voor deze  
29ste jaargang gekozen:
• januari: wetenschap en techniek
• maart: ik hoor erbij
• mei: de ondernemende school 
Mocht u ideeën voor auteurs en artikelen hebben of 
een bijdrage willen leveren in de vorm van een tekst, 
foto of cartoon, dan kunt u contact opnemen met  
Felix Meijer.

abonnementen
Hoewel het aantal particuliere abonnementen op 
Mensenkinderen in de afgelopen jaren is toegenomen, 
zijn de totale inkomsten steeds iets minder geworden. 
Daarom heeft het bestuur besloten om de abonne-
mentsprijs per 1 augustus met € 2,50 te verhogen. Dat 
betekent dat een abonnement € 37,50 kost. Wanneer 
u minstens vijf abonnementen op één adres neemt, 
betaalt u € 34,50. De prijs voor een studenten- en 
cursistenabonnement is nu € 22,50.
In diverse advertenties hebben we steeds 1250 abon-
nees als streefgetal voor Mensenkinderen genoemd. 
Helaas hebben we moeten constateren dat dat door 
een grote afname van studenten en cursisten voor 
de jenaplanopleiding voorlopig nog (verre) toekomst-
muziek blijft. We hopen nu onder andere met uw hulp 
en steun weer op 1000 abonnementen te komen. 
Bent u nog geen lid of op zoek naar een leuk decem-
bercadeau, meld u aan via info@jenaplan.nl. 
We hopen dat we ook dit jaar weer veel nieuwe parti-
culiere abonnees en extra abonnementen voor scholen 
mogen noteren, zodat Mensenkinderen nog vele jaren 
kan blijven bestaan.  

adverteren
Ook het adverteren willen we aantrekkelijker maken 
door de tarieven aan te passen: Full colour advertentie:  
hele pagina € 435,- ; halve pagina € 250,-; kwart 
pagina € 140,-
Bij vaker plaatsen in een jaargang:
2x 10% korting  €    783,-  € 450,-  € 252,-
3x 20% korting  € 1.044,-  € 600,-  € 336,-
4x 30% korting  € 1.218,-  € 700,-  € 392,-
5x 40% korting  € 1.305,-  € 750,-  € 420,-
We hopen dat u eventueel geïnteresseerde adverteer-
ders op ons blad wilt wijzen.

Voor reacties en informatie kunt u de redactie 
be reiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 

035 6280242 / 06 44236283

wordt u de  
1000ste abonnee? 

Een individueel abonnement
voor € 37,50 per jaar
of
met minstens vijf collega’s 
op hetzelfde adres 
voor € 34,50 per jaar

Aanmeldingen bij het 
Jenaplanbureau
Postbus 4089,  
7200 BB Zutphen
of via info@jenaplan.nl
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Aan deze editie van Mensenkinderen, waarin diverse 
mooie artikelen staan over 50 jaar jenaplanonderwijs in 
Nederland, draag ook ik als voorzitter van de NJPV graag 
mijn steentje bij. Mijn accent ligt in dit artikel op de 
afgelopen vijf jaren van de NJPV als vereniging.
Toen vijf jaar geleden de NJPV-organisatiestructuur ver-
anderde en een algemeen en dagelijks bestuur ingesteld 
werd, vormde het voorzitterschap voor mij een grote 
uitdaging.
Samen met Jaap Nelissen en Trudy Hogenbirk vormden 
we het dagelijks bestuur en ondernamen we actie om 
de NJPV een stabiele financiële basis te geven. Daarnaast 
moest er direct een nieuwe – liefst niet al te dure –  
kantoorruimte gezocht worden in Zutphen. Die werd 
gelukkig gevonden aan de Weg naar Laren, waar het 
kantoor nu is gevestigd.
De parttime medewerkers van de NJPV Ina Kemna en 
Xandra Heijster (administratie), Jaap Meijer (directeur) en 
Felix Meijer (hoofd- en eindredacteur van Mensenkinde-
ren) hadden zo in elk geval een eigen ‘plek’. De meeste 
bestuursvergaderingen werden dan ook ‘op kantoor’ 
gehouden. Zo konden algemeen bestuursleden en dage-
lijks bestuur het NJPV-beleid ontwikkelen en vaststellen 
om vervolgens de uitvoering ervan te volgen.

Het meest in het oog springende beleidsvoornemen 
is wel de invoering van de jenaplankernkwaliteiten 
geweest. Deze kernkwaliteiten die mede door vertegen-
woordigers uit het veld, van onderop ontwikkeld zijn, 
geven jenaplanscholen een handvat om het jenaplan-
gehalte van de school zichtbaar te maken, zodat het 
etiket erkende jenaplanschool gedragen mag worden.
Scholen die erkenning wilden, moesten zich aanslui-
ten bij de regio en aantoonbaar de kernkwaliteiten als 
leidraad bij vernieuwingen betrekken. De regioleiders 
stuurden vervolgens de regioplannen naar de NJPV.
Op regioniveau werden de kernkwaliteiten agendapunt 
in themabijeen-komsten en scholen startten collegiale 
consultaties of presentaties in de regiokring. Daarnaast 
waren scholen – om voor erkenning in aanmerking te 
komen – verplicht minimaal tweederde van de regiobij-
eenkomsten bij te wonen.
Inmiddels is het merendeel van de jenaplanscholen 
erkend. Zij worden als zodanig vermeld op de site van de 
NJPV en ontvangen een bordje voor op de schoolgevel 

als symbool van erkenning. Elk jaar zullen de erkennin-
gen worden geactualiseerd via een QR-code.
Het belangrijkste van dit traject is dat de scholen elkaar 
op regioniveau op allerlei wijzen inspireren. Successen 
worden gepresenteerd, collegiale consultaties vinden 
plaats en hierdoor stijgt de jenaplankwaliteit op de 
scholen. Daarnaast wordt de onderlinge verbondenheid 
groter, komt samenwerking van de grond en hoeft niet 
iedere school weer opnieuw het wiel uit te vinden.
Een recente positieve ontwikkeling is ook dat de onder-
wijsinspectie heeft toegezegd verslagen van collegiale 
consultaties en schoolbezoeken, die de jenaplan-
kernkwaliteiten als thema hebben, mee te nemen in hun 
schoolbezoeken. 

Een ander belangrijk punt is dat op dit moment wordt 
gewerkt aan een nieuw standaard jenaplanwerk dat 
op de conferentie in 2014 gepresenteerd zal worden. 
Hiermee willen we scholen helpen praktische en heden-
daagse invulling te geven aan het jenaplanconcept.

Andere belangrijke zaken die het bestuur op de agenda 
heeft, zijn:
• post HBO-status voor de jenaplanopleiding realiseren;
• lectoraat instellen voor conceptscholen samen met net-

werk SOVO;
• ‘NJPV jong’: een initiatief om jonge mensen samen te 

brengen, zodat zij straks het jenaplangedachtegoed – 
op welke manier dan ook – mee uit kunnen dragen;

• gerichte PR voeren door middel van Mensenkinderen, 
de jenaplaneditie van Ouders & Coo en via sociale 
media.

Dit alles natuurlijk naast de landelijke conferentie, 
studiedagen voor directeuren, interne begeleiders en 
beginnende stamgroepleiders, zoals wij die reeds jaren 
gewend zijn.

Feit is dat de jenaplanscholen nu meer bij elkaar betrok-
ken zijn, elkaar inspireren en zich daardoor ontwikkelen. 
Zo krijgt het ontvankelijk grondmodel steeds weer zijn 
eigentijdse invulling. Doe mee met de NJPV.

Peter van Dijk is voorzitter van de  
Nederlandse Jenaplan Vereniging

doe mee met de nJpv peter van dijK
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Kinderen leren verantwoordelijkheid 
te dragen voor wat zij willen en 
moeten leren, wanneer zij uitleg 
nodig hebben en hoe zij een plan 
moeten maken. 

Koning David School, Ede

Elk mens is uniek en heeft zijn eigen  g 
waardevolle bijdrage. Eva heeft haar 
hele basisschooltijd als volwaardig 
stamgroeplid bij ons doorgebracht.

 Lindekring, St. Agatha

Tijdens de kinderboekenweek worden 
er samen met de bibliotheek activiteiten 
georganiseerd. In maart 2013 gingen 
we samen naar het park voor een 
flashmob van lezende kinderen. 

i De Dobbelsteen, Antwerpen
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In de laatste nacht dat ik zeven jaar oud was kon ik niet in 

slaap komen. Mamma had gezegd dat ik maar fijn moest 

dromen van alles wat ik morgen op mijn verjaardag zou 

krijgen. Daar zat het probleem. Hadden mijn ouders wel 

gesnapt dat ik de Lego Jeep veel leuker vond dan het robotje 

dat ik ook mijn verlanglijst had staan? Dat ik de Lego Jeep 

zelfs leuker vond dan het robotje en de kleurdoos met 24 

kleurtjes en het nieuwe boek van Pinkeltje samen?

Mijn broer van zes had lang en solidair deze zorgen met 

me gedeeld, maar was nu toch van vermoeidheid in slaap 

gevallen. Ik had zelfs het bange vermoeden dat mijn ouders 

al sliepen. Het was zo donker in huis. Zo stil ook. Van mijn 

kruin tot mijn tenen gevuld met adrenaline tintelde het in 

heel mijn lichaam. De jeuk in mijn vingers, schouders, knieën 

en voeten maakten me ongerust. Ik wist, met mijn zeven 

jaar oude hoofd, wel wat 

dat was. Morgen moest er 

immers in dit bed een jon

getje van acht jaar liggen. 

Een achtjarige met de juiste 

lengte en precies de goede 

slimheid. Het groeien dat 

gebeuren moest kon niet 

langer uitgesteld worden. 

Het groeien was al begon

nen, terwijl ik nog wakker 

was!

Een hevige paniek begon 

zich meester van me te 

maken. Morgen was ik 

acht. Ik wist helemaal niet 

of ik dat wel leuk vond. Het 

was zo heerlijk om zeven te 

zijn. Ik had geen idee hoe je 

dat moest doen, ‘acht jaar 

zijn’. Bovendien ging het zo de verkeerde kant op. Op een 

dag zou ik een groot mens zijn. En dan had iemand het toch 

helemaal verkeerd begrepen: Ik hoorde een kind en geen 

volwassene te zijn.

Ik verdronk bijna in de paniek. Ik moest iets doen. Zitten in 

bed hielp, lopen ook. Toen liep ik naar de slaapkamer van 

mijn ouders, die allebei sliepen. Ik was helemaal alleen; wie 

kon ik om hulp vragen? 

In mijn hersenen tintelde een plannetje, misschien al een 

plannetje van een achtjarige. Mijn vader had ons verteld dat 

mijn moeder soms in haar slaap praatte. Je kon haar zelfs 

vragen stellen. Ik had één kans. Omdat de vraag ‘Mam, wat 

krijg ik morgen?’, te ingewikkeld was, vroeg ik heel zacht: 

‘Mam, krijg ik morgen een Lego Jeep?’ Maar in plaats van 

een ‘Ja’ of ‘Nee’ waarop ik hoopte, deed ze haar ogen open. 

Ze lachte en zei: ‘Ach liefje’. Ze bracht me weer naar bed en 

streek daar net zo lang over mijn bolletje tot alle adrenaline 

verdwenen was en ik insliep.

De volgende morgen bij mijn ouders in bed haalde mijn 

vader drie pakjes tevoorschijn: Pinkeltje, het robotje en een 

kleurdoos met 24 kleurtjes. Dapper was ik er blij mee. Peda

gogisch geheel juist hadden mijn ouders ook aan mijn broer 

gedacht. Mijn moeder gaf hem een pakje dat wij allebei 

meteen herkenden: de Lego 

Jeep. Verlost en blij dansten 

we door de kamer, want 

mijn broer had, en heeft 

nog steeds, een groot hart.

Daarna ben ik lang niet 

meer zo intens jarig 

geweest. Tot ik voor het 

eerst een middenbouw

groep had. Ik had plichtma

tig slingers opgehangen, 

worst en kaas gesneden, 

prijsjes in mijn tas gedaan, 

allemaal spelideeën zitten 

lezen en een leuke film 

uitgezocht. We kwamen de 

dag wel door.

De kinderen kwamen niet 

een voor een naar binnen, 

maar massaal. Ze lachten. Ze hadden hun mooiste kleren 

aangedaan en waren opgetogen over de ballonnen, slingers 

en zakken chips. De veertien flessen shampoo, negen choco

laderepen en twee flessen wijn werden met zoveel gulheid 

gegeven dat ik me bijzonder voelde en even weer net zo 

jarig als jongetjes van acht kunnen zijn.

Gefeliciteerd allemaal met vijftig jaar Jenaplan.  

Dat het Jenaplan nog lang moge leven, in de gloria!

intens Jarig

Arjen Tabak is onderwijskundige en was voorheen twintig jaar stamgroepleider

Cartoon: Frank de Man


