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Toen Peter Petersen aan het begin van de twintigste 
eeuw besloot om niet in de politiek te gaan, maar zich 
in te zetten voor het onderwijs, had hij een droom: hij 
wilde dat kinderen zich zouden ontwikkelen tot actieve, 
zelfverantwoordelijke medeburgers. 
Rond 1920 was daar nog geen sprake van: de maat
schappij zag er anders uit dan nu en stelde dus ook 
andere eisen aan het onderwijs. In die tijd was er een 
kleine groep die bepaalde wat anderen moesten doen, 
zonder dat ze daarover mee mochten denken, praten of 
beslissen. De rol van de vrouw was binnen het gezin van 
groot belang, maar daarbuiten niet, noch in economische 
noch in politieke zin; vrouwen hadden toen nog geen 
stemrecht. Door de opkomst van de eerste fabriekjes 
(Peter Petersen leefde in de tijd van de industriële revo
lutie) werd van arbeiders verwacht dat ze uitvoerden wat 
er opgedragen werd. 
Het doel van het onderwijs in die tijd was om kinderen 
op te leiden tot goede en gehoorzame werknemers. 
Het hoogste opvoedingsdoel was dat kinderen zich 
aanpasten aan wat de omgeving (gezin, school, bedrijf) 
van hen vroeg. 

Petersen en tijdgenoten als Maria Montessori en 
Celestine Freinet hadden een ander opvoedings en 
onderwijsdoel voor ogen. Zij vonden dat kinderen zelf 
bewuste keuzes moesten maken en initiatieven moesten 
nemen. In ‘Het kleine Jenaplan’ beschreef Petersen wat 
dit voor het onderwijs betekende: Het onderwijs moet 
niet meer uitgaan van wat kinderen moeten kunnen 
en kennen om in de huidige maatschappij te kunnen 
functioneren, maar kijken naar wat een kind nodig heeft 
om zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste en zelf
verantwoordelijke volwassene. 
In zijn visie paste daar werkvormen bij als kring
gesprekken, waarin kinderen spreken en meebeslissen 
over het reilen en zeilen van de groep; de blokperiode, 
waarin kinderen konden kiezen waarmee ze aan de slag 
wilden gaan en wereldoriëntatie waarin zij met behulp 
van vaardigheden als lezen en schrijven de wereld ver
kenden. 
Zijn doel was niet om kinderen op te leiden tot een 
ideale werknemers, maar tot een volwassene die zijn 
eigen keuze maakt. Wanneer Petersen had kunnen 
reageren op de artikelen in dit themanummer over 
‘het ondernemende kind’ had hij zich waarschijnlijk 
kunnen vinden in de omschrijving die Martine Creemers 
geeft voor het gewenste onderwijs in deze tijd: van 
werknemer naar ondernemergericht onderwijs. 

In dit nummer wordt de term ‘ondernemen’ niet in enge 
zin opgevat, namelijk dat alle kinderen ervaring op 
moeten doen met het opzetten van een eigen bedrijf. 

In alle artikelen waarin sprake is van het starten van 
een bedrijf of winkel gaat het om het ontwikkelen van 
vaardigheden, zoals omschreven in de richtlijnen van de 
Europese Unie: ‘Onder ondernemerschap wordt iemands 
vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. 
Het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van 
risico’s, alsook het vermogen om te plannen en projecten 
te beheren om doelstellingen te verwezenlijken. Een 
ondernemende houding helpt iedereen in het dagelijks 
leven thuis en in de maatschappij.’ 
Zowel de 21st century skills als de jenaplanessenties 
wijzen op het belang van het ontwikkelen van vaardig
heden die kinderen nodig hebben om hun eigen leven 
vorm te geven. Bij de jenaplanessentie ‘Ondernemen’ 
staan de volgende aandachtspunten: nieuwe dingen 
en oplossingen bedenken, initiatief nemen, zaken aan 
de orde stellen, met voorstellen komen, uitproberen, 
origineel kiezen, kwaliteiten effectief inzetten, ambities 
tonen, er in geloven, doorzetten, doelbewust handelen 
en informatiebronnen aanboren: ondernemen in de 
breedste zin van het woord.

Met de visie van Peter Petersen in mijn achterhoofd zou 
ik ondernemen als opvoedings en onderwijsdoel willen 
omschrijven als het vermogen om nieuwe paden te 
bewandelen, je leven in eigen hand te nemen en er iets 
aan toe te voegen. 

Ik wens u en uw kinderen veel ondernemingszin en hoop 
dat er door dit themanummer veel nieuwe initiatieven 
ontstaan. 

Felix Meijer is hoofdredacteur van Mensenkinderen
en verzorgt scholing, begeleiding en coaching voor 
SYNEGO.

Cartoon: Frank de Man

Het ondernemende kind
Felix Meijer

Elk mens wordt als een cultuurdrager en –vernieuwer 
erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken. (basisprincipe 5)
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In dit artikel wordt een visie op ondernemingszin vanuit Ervaringsgericht perspectief beschreven. In die integrale kijk 
heeft ondernemen rechtstreeks te maken met zelfsturing, creativiteit en, wanneer je anderen weet mee te voeren, 
zelfs met leiderschap. Kortom: dit is ondernemingszin bezien langs de kernpunten van het EGO-concept. ‘Moeten 
alle kinderen ondernemend zijn?’, vragen Laevers en Bertrans zich af. Om meteen te antwoorden: ‘Zelfsturing is voor 
elk kind belangrijk. Zonder zelfsturing blijf je hulpeloos, overgeleverd aan de kant staan.’

‘Het is absoluut niet nodig dat iedereen ondernemer 
wordt, maar het is duidelijk dat ondernemingszin in het 
onderwijs niet echt wordt gestimuleerd.’1 
Deze en gelijksoortige uitspraken tref je geregeld aan 
in de media. Ze wijzen ons op verschillende opvattingen 
over ondernemingszin. In zijn meest enge betekenis 
kun je het interpreteren in de context van geld en big 
business. Dan kun je inderdaad vraagtekens plaatsen 
bij de rol van het onderwijs in het stimuleren van 
ondernemingszin. 

Wanneer we echter ondernemingszin ruimer zien als het 
vermogen om nieuwe paden te bewandelen, om je leven 
in eigen hand te nemen en er iets aan toe te voegen, dan 
past dat goed in het huidige onderwijs. 

Een observatie in groep 3. Gijs 
springt meteen in het oog. Terwijl 
ik me installeer met mijn papieren, 
komt hij direct even vragen wat ik 
daar doe. De juf kondigt aan dat 
er eerst een toets gemaakt moet 
worden. Ze vraagt om per groepje 
af te spreken wie de ‘spiekplaten’ 
(kartonnen schotten om afkijken 
tegen te gaan) mag halen. Gijs 
wil meteen zelf gaan. Iemand uit 
zijn groep wijst hem erop dat er 
onderling overlegd moet worden 
wie de platen gaat halen. Dat vindt 
Gijs geen probleem. Hij start een 
aftelrijmpje, maar past het zo aan 
dat hij alsnog de platen mag halen.
Na de pauze mogen de kinderen 
aan hun contracten werken. 

Gijs begint direct. Hij werkt ijverig en in een hoog 
tempo. Zijn moet-taken zijn al helemaal af en hij heeft 
ruimschoots de kans om te kiezen. Hij voelt zich in 
zijn element. Ondertussen helpt hij een van de andere 
kinderen met een rekenopdracht. 
In de namiddag is er hoekenwerk gepland. Gijs heeft een 

dominospel van thuis meegebracht en vraagt of dat in 
de spellenhoek mag. Uiteraard kiest hij voor die hoek. 
Hij neemt meteen de leiding en verdeelt de kaarten. 
Ondertussen bedenkt hij ook zijn eigen spelregels. 
Wie twee dezelfde figuren op zijn kaart heeft, mag 
beginnen. Wanneer er gewisseld wordt, kiest Gijs 
voor het inkleuren van glasramen. Daar heeft hij een 
probleem: er is geen paarse stift. Hij legt zijn probleem 
voor aan de juf. Die hoeft amper de suggestie te doen 
dat kleuren gemengd kunnen worden en Gijs probeert 
het al uit.
Wanneer er opgeruimd moet worden, stelt Gijs vast 
dat iedereen weg is. Hij meldt dat aan de juf en roept 
tegelijkertijd de anderen terug. (Els Herbots) 

Gijs is een voorbeeld van wat je een ‘ondernemend 
kind’ noemt. Hij is nieuwsgierig, zit boordevol ideeën, 
weet wat hij wil en lijkt een overvloed aan energie te 
hebben om initiatief te nemen. Bovendien lukt het hem 
die plannen waar te maken, zoals bij het dominospel. 
Wanneer hij aan het werk is, wil hij meteen een 
oplossing voor een probleem uittesten. De kleur paars 
maken, bijvoorbeeld. Hij regelt zelf een taakverdeling, 
zoals bij het halen van de ‘spiekplaten’. Zijn ideeën 
worden geaccepteerd, de groep waarin hij werkt, gaat 
niet in conflict. Gijs neemt een leidende rol op zich. 
 
Ondernemingszin
Ondernemingszin is de vaardigheid en instelling om in 
de situatie waarin je jezelf bevindt ideeën te genereren 
over mogelijke doelen en om initiatieven te bedenken. 
Door de optimale inzet van beschikbare middelen ben 
je in staat acties op te zetten die tot de realisatie van 
waargenomen kansen leiden. Ondernemen is grenzen 
verleggen, iets nieuws scheppen, iets duurzaams 
voortbrengen dat tot de kwaliteit van leven bijdraagt. 

Ondernemingszin is het vermogen om in de omgeving 
iets teweeg te brengen dat vernieuwend en 
grensverleggend is. Ondernemers zien wat er nog niet 
is en hebben een neus voor kansen. Daardoor maken ze 
het verschil, brengen ze innovatie. Het gaat bijvoorbeeld 
om kinderen die een creatief voorstel doen in de kring. 
Die op de speelplaats het initiatief nemen om een 
groep te organiseren rond een bepaald spel. Die voor 
een persoonlijk project meteen materiaal meebrengen 

De ondernemers in je groep
Ferre Laevers en Els Bertrans

Gijs, startend scholier 
en ondernemer

Ondernemende kinderen worden 

gemotiveerd door het besef dat ze impact 

kunnen hebben op hun omgeving.



- mei 2014 5

waarmee ze in de klas aan de slag gaan of die een 
probleem zien en dat willen oplossen. Met hun initiatief 
hebben ze invloed op de omgeving. De andere kinderen, 
de groepsleider, zelfs de directie kunnen er niet aan 
voorbijgaan. 

Ondernemingszin beperkt zich echter niet tot ideeën 
voorstellen. Ideeën vragen om realisatie. Daarvoor 
moet je doelgericht tot de actie kunnen overgaan. Je 
moet weten hoe je je plannen waarmaakt. Juist omdat 
het om een nieuw initiatief gaat, ben je genoodzaakt 
om in de omgeving op zoek te gaan naar onverwachte 
combinaties en nietconventionele oplossingen om je 
plannen uit te kunnen voeren. Bovendien moet je de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aanwenden. 
Soms moet je iets van je fantasieën kunnen loslaten om 
je plan toch te realiseren.

Ondernemingszin kun je zien als een sterke mix van 
zelfsturing en creativiteit. De creativiteit schuilt in het 
lanceren van originele voorstellen, het zien van mogelijk
heden in de omgeving, het bedenken van oplossingen 
voor problemen. Wil je dat die ideeën werkelijkheid 
worden, dan heb je daarnaast een goede zelfsturing 
nodig. 
Binnen ondernemingszin kunnen we vier deelcompo
nenten onderscheiden die tot op zekere hoogte her ken
baar zijn bij ondernemende kinderen. Zoemen we in op 
die deelcomponenten, dan merk je dat ze over eenkomen 
met de deelcomponenten van zelfsturing. Dus wordt 
zelfsturing het aanknopingspunt van ons denken over 
ondernemingszin. Bij zelfsturing, daar begint het. Maar 
telkens merk je dat het creatieve, het innoverende binnen 
de componenten het verschil maakt. Daar wordt de grens 
verlegd en zit je op het niveau van ondernemingszin. 
Naarmate die ondernemingszin op de omgeving en op 
anderen afstraalt, komt er leiderschap bij kijken. 

Lisa en Margit (13 en 11 jaar) komen op het familiefeest 
binnen met een versterker, een doos en een map met 
papieren. Ze hebben een quiz in elkaar gezet. Na het 
hoofdgerecht kunnen de genodigden er niet meer 
onderuit. De meisjes pluggen een microfoon in hun 
gettoblaster en kondigen aan dat de quiz begint. 
De ploegen worden vastgesteld en iedereen gaat op de 
aangeduide plek zitten. De quizmasters houden de zaak 
strak in de hand. Papieren moeten meteen afgegeven 
worden. De vragen zijn behoorlijk moeilijk. Toch hebben 
ze met een aantal doe-opdrachten ook aan de jongere 
deelnemers gedacht. 

Binnen de kortste keren hangt er een heuse quizsfeer en 
iedereen neemt het spel serieus. 
Wanneer de prijzen uitgereikt zijn, krijgen de meisjes 
een warm applaus. Ze glunderen en vertrouwen me toe 
dat ze tijdens de vakantie toch wel vier dagen aan de 
quiz gewerkt hebben.

De wilsfactor 
Kinderen met ondernemingszin kun je herkennen 
aan hun gedrevenheid om ‘iets’ te veranderen aan de 
omgeving. Ze kunnen het niet laten om iets te doen, 
zoals Lisa en Margit uit het verhaal die het familiefeestje 
willen animeren. Ondernemende kinderen worden 
gemotiveerd door het besef dat ze impact kunnen 
hebben op hun omgeving. Dat geeft hen een enorme 
power. Die energie toont zich ook in hun door zettings
vermogen. Als ze eenmaal van start gaan, geven ze niet 
op. Lisa en Margit offeren zomaar eventjes vier dagen 
van hun kerstvakantie op om de quiz in elkaar te zetten. 
Ondernemers weten ook om te gaan met frustratie en 
kunnen op hun tanden bijten als dat hen dichter bij hun 
doel brengt. 

Richtingsgevoel
Ondernemende kinderen hebben een duidelijk 
richtingsgevoel. Ze worden door ‘iets’ bewogen. Dat 
‘iets’ kan een thema, een interessepunt zijn, maar ook 
een sociale bewogenheid of een persoonlijke drijfveer, 
zoals succes, sociale aanvaarding of zelfbehoud.
Vanuit die bewogenheid en de wetenschap dat ze 

invloed kunnen hebben weten deze kinderen wat ze 
willen. Ze kunnen richting geven aan hun leven. Dat 
merk je in de groep doordat ze precies kunnen aangeven 
wat ze willen doen. Bovendien zijn ze innoverend. Ze 
durven met een wild idee op de proppen komen. Als 
de groepsleider of een ander kind een voorstel doet, 
geven ze er een persoonlijke kijk op en voegen er soms 
iets aan toe waar niemand aan gedacht had. Kinderen 
met ondernemingszin kunnen kiezen. Ze doen soms 
voorstellen om keuzemogelijkheden uit te breiden, 
zoals Gijs uit het eerste verhaal met zijn domino. Daarin 
krijgen ze vaak bijval van andere kinderen. 

Quizmasters

Jabbedabbedoe, mondjes toe

Ondernemingszin kun je zien als een sterke 

mix van zelfsturing en creativiteit.



- 1426

De ondernemers in je groep

Karlijn is zeven jaar en zit in groep 4. Vandaag is 
ze dagverantwoordelijke. Dat betekent dat ze de 
ochtendkring moet leiden. De kinderen zitten gezellig 
met elkaar te kletsen en Karlijn neemt meteen het heft 
in handen met de kreet: ‘Jabbedabbedoe, mondjes 
toe!’ Moeiteloos duidt ze aan wie het woord heeft 
en maakt ze uit wat in het klasboek genoteerd moet 
worden. Het noteren zelf neemt de juf voor haar 
rekening. Af en toe heeft Karlijn een duwtje nodig om 
wat tempo en diepgang in de kring te brengen, maar 
ze neemt de tips van de juf moeiteloos aan. Daarna 
start het contractwerk. Karlijn zit in de instructiegroep. 
De juf schrijft een woord op een kaartje voor een van 
de groepsleden. Kort daarop ontstaat er ruzie, omdat 
een ander kind hetzelfde woordkaartje wil. Karlijn 
suggereert: ‘Leg het kaartje tussen jullie in, dan kun je 
het allebei zien.’ Ze voegt de daad bij het woord en legt 
het kaartje tussen de ruziënde meisjes. In de namiddag is 
er een uur uitgetrokken voor een vrije activiteit. Karlijn 
wil een tasje naaien en krijgt navolging. Het naaien blijkt 
plots toch te moeilijk, maar Karlijn heeft een oplossing. 
Ze vraagt de nietmachine aan de juf. Zo krijgt ze het 
tasje toch in elkaar gezet. (Els Herbots) 

Strategie
Opvallend aan kinderen met sterke ondernemingszin is 
het vermogen om hun plannen te realiseren. Dat doen ze 
niet met een vooraf tot in detail uitgekiend werkschema. 
Ze stellen zich werkdoelen en weten hoe ze aan de slag 
kunnen gaan. Gaandeweg ontvouwt het werkproces 
zich. Dat beetje onzekerheid durven ze best aan. 
Ondertussen blijven ze alert op de omgeving en op het 
proces. Als er zich moeilijkheden voordoen, passen ze hun 
werkwijze aan of zoeken een alternatief. Soms zien ze 
plots elementen die bruikbaar kunnen zijn en die weten 
ze dan te integreren. Karlijn bijvoorbeeld ziet kans om 
een einde te maken aan de ruzie, een tasje te maken en 
tegelijkertijd de juf een strategie aan te reiken. 
Ondernemers hebben ook een breed vizier. Zo kunnen 
ze bijvoorbeeld met meerdere taken tegelijkertijd bezig 
zijn. Al doende anticiperen ze op wat er kan gebeuren 
en sturen ze bij. De zesjarige Gijs bijvoorbeeld kan met 
keuzeopdrachten bezig zijn en ondertussen een ander 
kind helpen. 

Afstand nemen
Afstand nemen betekent dat je even blijft stilstaan, 
jezelf losmaakt van waar je mee bezig bent om te kijken 
of je nog goed zit. Afstand nemen wordt daarmee een 
bewuste bijsturing van je gedrag. Het zorgt ervoor dat je 
jezelf niet vastrijdt en dat je bijleert. Afstand nemen kan 
een aanvulling of een correctie op de wilsfactor zijn. 
Ook in het kiezen van een richting kan het vermogen om 
afstand te nemen je helpen bij de vraag: ‘Ben ik nog wel 
bezig met wat ik belangrijk vind?’ Tijdens het bedenken 
en uitvoeren van scenario’s betekent afstand nemen dat 
je de vraag stelt of de gekozen werkwijze wel efficiënt is, 
of je er het gewenste resultaat mee bereikt.
Voor veel kinderen is afstand nemen niet zo evident. 
Als je er echter regelmatig aandacht aan besteedt, lukt 
het de meeste kinderen wel om te zeggen dat ze iets 

liever anders hebben. Of om vast te stellen dat ze hulp 
nodig hebben of dat ze het in het vervolg anders zullen 
aanpakken. 

Entrepreneur en manager
De bovenstaande componenten zijn in meer of mindere 
mate aanwezig bij kinderen met ondernemingszin, maar 
er zijn wel accentverschillen te onderscheiden. 

In de namiddag krijgen de kinderen van groep 6 een 
toneelopdracht. Ze moeten een stukje maken met één 
verteller en twee of drie dieren. Ze krijgen de ruimte om 
de rollen zelf in te vullen, om er een spannend verhaal 
van te maken en het in dialoogvorm te gieten. ‘Juf, 
ik weet al iets,’ roept Sieben. ‘Joepie!’ zegt An Sofie. 
Aandachtig volgt ze hoe de groepen ingedeeld worden. 
Sieben en An Sofie komen in hetzelfde groepje terecht. 
Sieben kan nauwelijks wachten om zijn idee over ‘de 
spacemuis die ontsnapt is uit een ruimtelab’ te lanceren. 
An Sofie zorgt er gelukkig voor dat er ook naar de 
ideeën van de andere kinderen geluisterd wordt. Ze stelt 
zelfs vragen ter verduidelijking. Vervolgens brengt ze 
zelf haar idee in. Als iedereen aan de beurt is geweest, 
vraagt ze: ‘Wat kiezen we nu?’ 
Siebens spacemuis krijgt de meeste bijval, maar de 
anderen hebben moeite met de rollen. ‘Dat is toch geen 
probleem,’ brengt An Sofie in. ‘We kunnen toch andere 
dieren kiezen?’ Sieben kijkt even kritisch, maar stemt 
in. Wanneer ze van start gaan, zegt ze tegen Joris: ‘Dat 
doe je mooi, Joris, zo met je hoofd draaien, precies een 
echte uil.’ Terwijl het groepje oefent, brengt ze af en toe 
kort verslag uit bij de juf. Ze ontpopt zich tot een echte 
regisseur. 
Geregeld brengt Sieben nog een idee in om het toneel 
boeiend te houden. Zo wil hij bijvoorbeeld een gordijn 
dat open en dicht gaat. Het doek is zo gevonden, 
maar om het te laten functioneren, moet het scenario 
gewijzigd worden. Sieben stelt voor dat de kinderen met 
de kleinste rollen de taak van ‘gordijnopener’ voor hun 
rekening nemen. 
Om drie uur merkt An Sofie op: ‘O, straks is het tijd om 
naar huis te gaan.’ Ze zorgt ervoor dat er afspraken voor 
kostuums worden gemaakt en om half vier vertrekt ieder 
groepslid met een duidelijke lijst van benodigdheden 
naar huis. (Marie Thérèse Wijnen)

Een echte regisseur
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An Sofie en Sieben hebben allebei ondernemingszin, 
maar die uit zich op een verschillende manier. An Sofie 
brengt zelf niet zoveel originele ideeën in. Ze is wel heel 
sterk in het oppikken en bij elkaar brengen van goede 
ideeën van anderen. Ze organiseert het spel en vindt 
handige oplossingen voor eventuele problemen. An Sofie 
lijkt bovendien heel sterk in sociale vaardigheden.
Sieben daarentegen heeft veel  ideeën die hij wil 
waarmaken, maar het dreigt wel eens fout te lopen 
in de realisatiefase. Hij kan moeilijk afstand nemen 
van zijn beeld van iets en is soms teleurgesteld in het 
uiteindelijke resultaat. 
An Sofie is wat je noemt een ‘manager’. Ze weet 
perfect hoe ze een organisatie kan laten draaien, ze 
scoort hoog op zelfsturing en is creatief in het oplossen 
van praktische problemen en het verzoenen van 
tegengestelde opvattingen. Ze kan afstand nemen. 
Sieben heeft het profiel van een ‘entrepreneur’ of 
vernieuwer. Hij zoekt onontgonnen paden, hij brengt 
de nieuwe voorstellen aan. Sieben scoort hoog op 
creativiteit, maar vlot een scenario bedenken en afstand 
nemen lukt hem niet zo goed. 
Zowel An Sofie als Sieben zijn leiders. Als bij een kind 
de ondernemingszin heel sterk aanwezig is, gaat het 
een leiderspositie innemen. Dat herken je aan het feit 
dat ze anderen inspireren, hen overtuigen om mee te 
doen. Sterke ondernemers organiseren het werkproces 
voor een groep kinderen en helpen hen daarbij. 
Daarnaast nemen ze verantwoordelijkheid voor het 
groepsresultaat. 

Ondernemingszin versterken
Een goed welbevinden en een stevige emotionele basis 
zijn voorwaarden om ondernemingszin te ontwikkelen. 
Zich goed voelen in de klas biedt een veilige uitgangsbasis 
om initiatief te nemen en daarvoor uit te komen. 
Ondernemen is immers iets nieuws proberen met het risico 
dat het niet altijd meteen de eerste keer lukt. Dan zijn 
acceptatie, vertrouwen en nieuwe kansen krijgen van de 
groepsleider een belangrijke steun. 
Ondernemingszin komt het duidelijkst tot zijn recht 
als er een sterke motivatie aanwezig is. Als kinderen 
zich erg aangesproken voelen door bepaalde inhouden 
of situaties, heb je meer kans dat ondernemingszin 
ontstaat. Ondernemende kinderen tonen leergierigheid. 
In een nieuwe of onverwachte situatie zijn ze er als 
de kippen bij. Ze zijn gericht op anderen en nemen 
verantwoordelijkheid voor wat ze doen. Een geoefend 
oog voor wat kinderen interesseert en een open 
groepsstructuur met veel ruimte voor initiatief en 
exploratiekansen zijn factoren die bijdragen tot een stevig 
ondernemersklimaat. 
De mate waarin een kind over intellectuele 
mogelijkheden, sociale vaardigheden en een vlot 
uitdrukkingsvermogen beschikt is medebepalend voor 
zijn ondernemingszin. Een kind dat op die vlakken sterk 
scoort, zal immers ideeën beter kunnen situeren en 
motiveren. Bovendien zal het die gemakkelijker verkocht 
krijgen, omdat het aanvoelt wat anderen willen, hoe ze 
ertegenaan kijken en hoe ze te overtuigen zijn. Een tekort 
aan deze competenties kan een groepsleider soms op een 

dwaalspoor brengen. Heel wat ondernemende kinderen 
zijn immers niet zo taalvaardig of sociaalvaardig en 
krijgen daardoor minder kansen tot initiatief. Omgekeerd 
schrijven groepsleiders verstandige en sociaalvaardige 
kinderen soms net iets te veel ondernemingszin toe. 
Kortom: ondernemingszin steunt op een goede 
emotionele basis en wordt versterkt door een stevige 
motivatie en een attitude waaruit leergierigheid en 
gerichtheid op anderen blijkt. Een goede begaafdheid, 
sociale en communicatieve competentie zijn eveneens 
versterkers. Ten slotte speelt ook de persoonlijkheid 
mee. Temperament, uitstraling en zelfkennis geven de 
ondernemingszin van een kind een heel eigen kleur.

Ondernemingszin voor alle kinderen 
De bovenstaande beschrijvingen klinken groepsleiders 
wellicht als muziek in de oren. Maar moeten alle 
kinderen eigenlijk ondernemend zijn? Ze mogen toch 
ook verschillen? Zelfsturing is voor elk kind belangrijk 
om in het leven op het goede spoor te blijven, om het 
stuur in handen te houden. Zonder zelfsturing blijf je 
hulpeloos, overgeleverd aan de kant staan. 
En: ondernemingszin gaat nog een stukje verder. 
Het zorgt ervoor dat je proactief kunt zijn, dat je 
nieuwe wegen durft in te slaan, je eigen grens verlegt 
en iets toevoegt aan je leven. Het onderwijs kan er 
niet onderuit: kansen geven aan ondernemingszin is 
werken aan de energiebron voor de toekomst. Een 
ondernemende samenleving met hoge levenskwaliteit 
wordt geleid door ondernemende mensen die kansen 
zien en ze benutten.

Ferre Laevers en Els Bertrans zijn betrokken bij het 
Ervaringsgericht Onderwijs.
Met dank aan Els Herbots en Marie Thérèse Wijnen voor 
hun bijdrage uit de praktijk.

Fotografie: Felix Meijer

Noten
1.  Kris Peeters, in De Standaard, Job@, 18 november 2012 
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Een jenaplanschool is bij uitstek een plek waar kinderen de ruimte krijgen ondernemend bezig te zijn. We stimuleren 
en ontwikkelen vaardigheden als kritisch denken, omgevingsbewust bezig zijn, creativiteit en oplossend vermogen 
en ideeën omzetten in daden. We nemen kinderen serieus en weten dat wanneer ze hun ideeën in de echte wereld 
mogen vormgeven het leren minstens verdubbelt. Het werken met de leerlingenraad op de Jenaplaneet biedt 
mogelijkheden om samen te werken met de hele gemeenschap en een plan tot uitvoering te brengen. Met het 
nodige doorzettingsvermogen is ons dat bij het plaatsen van zonnepanelen meer dan gelukt.

November 2012
We gaan onder de noemer Duurzaamheid onderzoek 
doen in de bovenbouw. Er zijn verschillende onderwer
pen, zoals water, gas, elektriciteit en afval. In groepjes 
zoeken de kinderen antwoorden op vragen als: Hoeveel 
gas verbruiken we op school per maand; wat kost dat; 
waar gebruiken we gas voor; waar vinden we extra 
informatie om te kunnen onderzoeken of het beter kan; 
wat zijn goede bespaartips; hoe en aan wie gaan we die 
presenteren?

Dagenlang zijn ze door de hele school bezig met onder
zoek. Regelmatig krijg ik een groepje aan mijn bureau 
met nieuwe vragen: ‘Hoeveel kost water; Hoeveel 
elektriciteit verbruiken we op school per maand en bij 
wie kopen we dat in?’
Het merendeel van de kinderen is gegrepen door hun 
onderzoek. Ze willen echt een verschil gaan maken. 
Aan het eind van het project hangen overal posters in 
de school waarop tips staan hoe we milieubewuster en 
zuiniger kunnen omgaan met middelen. Er staan grote 
afvalscheidingsbakken in de aula. Er is een wedstrijd 
georganiseerd voor de beste oplossing om als school 
afval te scheiden. 
Een groepje kinderen vraagt me of ze hun presentatie 

over elektriciteit ook aan het team mogen geven en 
vraagt daarom tijd in een teamvergadering. Volgens hen 
kunnen de stamgroepleiders namelijk ook een verschil 
maken. Maar dan moeten ze wel geïnformeerd zijn. 

Januari 2013
Een groepje van vier kinderen is aanwezig in de 
team  vergadering en presenteert hun onderzoek 
over elektriciteitsgebruik op de Jenaplaneet. Ze zijn 
betrokken, enthousiast en stralen uit dat ze goed 
hebben samengewerkt en voorbereid zijn op kritische 
vragen. Aan het eind van hun presentatie betogen ze 
dat het een heel goed plan zou zijn om op het dak van 
de school zonnepanelen te plaatsen. Zo kunnen we 
onze eigen energie opwekken en zijn we milieubewust, 
toekomstgericht, duurzaam en vernieuwend bezig. Ze 
brengen het zo fanatiek en doordacht dat we er als team 
eigenlijk niets tegenin kunnen brengen. We sluiten af 
met de afspraak dat we het serieus gaan onderzoeken. 
Maar dan wel echt samen! Team en kinderen.

Februari 2013
Er is een gesprek met de leerlingenraad; kinderen uit 
de midden en bovenbouw zitten met mij om tafel met 
de zonnepanelen als agendapunt. We krijgen opnieuw 

Zonnepanelen op de Jenaplaneet
Annemieke de Boer
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de presentatie van het plan uit de bovenbouw. Eén 
van de leden van het groepje is namelijk ook lid van de 
leerlingenraad. Al gauw zijn alle kinderen enthousiast. 
Ze vragen zich af wat er nodig is om dit plan tot uitvoer 
te brengen. We brainstormen samen: 
• De gemeente is eigenaar van de buitenkant van het 

gebouw. Die moet dus ook willen. We gaan contact 
leggen. 

• De Jenaplaneet hoort bij de SKBA (Stichting Katholiek 
Onderwijs Alphen aan den Rijn). Het College van 
Bestuur, Jeannette de Heij, moet ook mee beslissen. 
We gaan haar uitnodigen.

• We hebben ervaringen nodig van scholen die 
al zonnepanelen hebben. Hoe hebben zij dat 
aangepakt? Hoe tevreden zijn ze?

• We willen weten wat de mogelijkheden zijn. We gaan 
onderzoek doen bij energieleveranciers.

 Met een hele lijst aan afspraken sluiten we de 
vergadering. Er is een goede taakverdeling. Job Joris 
uit groep 8 is projectleider. 

Maart 2013
We krijgen bezoek van Roelof Veldhuis, adviseur onder
wijshuisvesting bij de gemeente. Hij komt ons vertellen 
over de visie en activiteiten van de gemeente over 
duurzaamheid en specifiek over zonnepanelen. De 
bovenbouwgroepen hebben vooraf vragen verzameld. 
Eén groep heeft de taak gekregen het gesprek te voeren 
en de vragen te stellen.
Ook Jeannette de Heij, College van bestuur van de SKBA, 
is uitgenodigd. Zo is ze meteen op de hoogte en kan ze 
meedenken. Vooraf heeft Job Joris al gelobbyd; hij weet 
dat beide gasten positief over ons plan zijn.

April 2013
We hebben een hoop informatie op tafel liggen in 
de leerlingenraad: ervaringen van andere scholen, 
ant woorden van de gemeente en verschillende 
moge lijkheden om zonnepanelen te plaatsen: eigen 
investering, huren, leasen, samen met buurtbewoners. 
Er wordt verhit gediscussieerd. Het advies van Roelof 
Veldhuis telt zwaar, net als de input van Jeannette de 
Heij. Wat past het best bij ons? 

We willen ook een koppeling met educatief materiaal. 
Het liefst op de computer, zodat we kunnen zien hoeveel 
energie wordt opgewekt door de zonnepanelen. We 
besluiten Rooftop Energy uit te nodigen. Zij hebben 
een concept dat ons het meeste aanspreekt. Ze hebben 
een duurzame en toekomstgerichte visie. Ze nemen 
de plaatsing, het onderhoud, de verzekering voor hun 
rekening en hebben ook een educatief product. 
Job Joris noteert kritische vragen over materiaalgebruik, 
kosten en werkwijze die we willen stellen aan de 
directeur van het bedrijf.

• Hoeveel energie/geld besparen zonnepanelen per 
jaar?

• Maakt het uit op welk dak het komt?
• Is zo’n zonnepaneel balgevoelig?
• Hoeveel kost een zonnepaneel?
• Hoe lang duurt het voordat je de kosten van de 

zonnepanelen er uit hebt?
• Hoe zit een zonnepaneel in elkaar? Waar wordt een 

zonnepaneel van gemaakt?
• Hoe lang duurt het voordat zonnepanelen 

geïnstalleerd zijn?
• Hoeveel energie brengt een zonnepaneel per jaar op?
• Hoe lang duurt het om een zonnepaneel te maken?
• Is een zonnepaneel veilig?
• Heeft het zin om op deze school zonnepanelen te 

plaatsen?
• Is het echt milieuvriendelijker om zonnepanelen te 

plaatsen (ook denken aan de productie)?
• Hoe ziet een zonnepaneel eruit?
• Hoeveel zonnepanelen worden er per jaar verkocht? 
• Heeft Nederland genoeg zonlicht voor 

zonnepanelen?
• Hoe lang doe je met een zonnepaneel?
• Als de zon niet schijnt hebben we dan dezelfde 

hoeveelheid stroom in school?
• Zijn ze sneeuwbestendig? Moet je de sneeuw er 

vanaf halen?
• Zijn ze bestand tegen alle weersomstandigheden?
• Krijg je garantie op de zonnepanelen?
• Werken zonnepanelen op licht of op warmte?
• Waaraan kunnen zonnepanelen stuk gaan?



De eerste dag

Als ’s morgens het licht
door de gordijnen dringt
smelten je laatste dromen.

Er klinken geluiden
uit de achtertuinen
een buurman stapelt stenen
een rammelende kettingkast.

Het is vandaag de eerste dag
om met iets te beginnen
waar niemand aan begon.
 
Fetze Pijlman

- 14210

Een week later is de directeur met twee stagiaires op 
bezoek. Hij is zichtbaar onder de indruk van Job Joris, 
vooral van zijn betrokkenheid en kennis van zaken. Ik zit 
er trots bij en geniet. Na een uur nemen we afscheid. We 
zijn veel wijzer geworden. De antwoorden op een aantal 
vragen krijgen we later, per mail. We laten dit direct 
weten aan de andere kinderen door wie we in de gaten 
worden gehouden. 

Juni 2013 
Er heeft regelmatig emailverkeer plaatsgevonden tussen 
alle betrokkenen. Om een zo goed mogelijk contract tot 
stand te brengen. Uiteindelijk zijn we er uit. We mogen 
zonnepanelen gaan plaatsen.

Oktober 2013
Job Joris heeft inmiddels de school verlaten en zit nu in 
het voorgezet onderwijs. We hebben vanuit de nieuwe 
leerlingenraad een nieuwe werkgroep geformeerd. Twee 
kinderen zaten vorig jaar in de onderzoeksgroep en 
twee zijn er nieuw. Samen maken we een plan voor de 
ingebruikname van de zonnepanelen. Dat moet gevierd 
worden. 
We leggen een blad op tafel en brainstormen. We willen 
de wethouders van onderwijs en van cultuur uitnodigen. 
Natuurlijk moet de pers erbij. We zorgen zelf voor 
een professionele fotograaf uit ons netwerk. Er moet 
natuurlijk worden geproost door alle kinderen van de 
school. Roelof Veldhuis en Jeannette de Heij moeten 
worden uitgenodigd. We willen een presentatie van het 
proces maken. En we organiseren een projectdag voor 
de bovenbouw. Die dag staat in het teken van zonne
energie en zonnecellen. We nodigen iemand uit die 
hierover komt vertellen en alle kinderen maken iets dat 
werkt op zonneenergie. 

Ik sta versteld van de planmatige aanpak die de 
kinderen hebben. We verdelen taken, hangen die op het 
whiteboard in mijn kantoor en als iets klaar is, strepen 
we het af.

November 2013
Een jaar na het starten van het project worden de 
zonnepanelen geplaatst. Op 3 december is de feestelijke 
opening. Geleid en gepresenteerd door de werkgroep. 
Job Joris is uitgenodigd en staat te glimmen op het 
podium. Voortaan zullen deze kinderen elke keer als 
ze langs hun school fietsen, trots bedenken dat de 
zonnepanelen die daar op het dak staan er door hun 
inzet zijn gekomen. Ze hebben ervaren wat en wie er 
allemaal komt kijken bij de totstandkoming ervan. Ze 
hebben echt een verschil gemaakt: een stap naar een 
duurzame toekomst voor henzelf.

Annemieke de Boer is directeur van de Jenaplaneet in 
Alphen aan de Rijn.

Zonnepanelen op de 
Jenaplaneet

Het expertisecentrum Jenaplan 
buigt zich in juni over vragen over 
wereldoriëntatie, die binnen de scholen 
leven. Wil je dat de deskundigen van 
het expertisecentrum ook jouw vraag 
behandelen, geef deze zo spoedig 
mogelijk door via: 
njpvjaapmeijer@jenaplan.nl
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Leren en lesgeven in de 21ste eeuw
Van werknemer- naar ondernemergericht onderwijs
Martine Creemers

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen 
voor te bereiden op en in de wereld van nu, de 21ste 
eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waar 
informatie, communicatie en technologie altijd en 
overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog 
tempo verandert en waarin het onderwijs nauwelijks 
mee kan groeien. De bezorgdheid over de gevolgen 
van een onderwijssysteem dat niet langer aansluit op 
de economische en technologische ontwikkeling neemt 
toe. Computers nemen tegenwoordig het routinematige 
werk over en de technologie zorgt ervoor dat mensen 
over de hele wereld met elkaar kunnen communiceren. 
Dit heeft invloed op de competenties die wij van 
mensen vragen om actief te blijven participeren in deze 
maatschappij en heeft dus ook invloed op de wijze 
waarop wij ons onderwijs dienen in te richten. Het 
verloop van deze eeuw kennen we niet, maar we weten 
wel dat kinderen baat hebben bij een gedegen basis om 
zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun 
leven, leren en werken. Dit vraagt ondernemerschap van 
de school, de groepsleider en het kind.

Ondernemerschap en creativiteit
Scholen hanteren de kerndoelen en toetsen deze om te 
weten of ze alle kinderen van voldoende en van de juiste 
informatie voorzien. Deze manier van denken en werken 
is gebaseerd op het feit dat we werknemers willen 
creëren die zoveel mogelijk vanuit dezelfde basis, kennis 
en achtergronden kunnen werken in de maatschappij. 
Inmiddels zien we de diversiteit aan beroepen toenemen 
en zijn juist de mensen die hun eigen talenten en 
kwaliteiten weten te benutten, het meest succesvol in 
onze maatschappij. De vaardigheden op het gebied van 
creativiteit en ondernemerschap zouden in dat geval 
een veel betere maatstaf zijn voor het verloop van een 
succesvolle toekomst.

Het ondernemerschap (entrepreneurship) waar we dan 
over spreken is niet langer beperkt tot het starten of 
bezitten van een bedrijf, maar is breder op te vatten naar 

sociaal ondernemerschap, politiek ondernemerschap 
en intrapreneurship. Dit laatste gaat, anders dan bij 
entrepreneurship, juist om het handelen als ondernemer 
binnen een organisatie. 
Het huidige, vaak traditionele onderwijs, is bedoeld om 
kinderen voor te bereiden op een beroep in plaats van 
het ontwikkelen van creatieve ondernemers die juist de 
nieuwe beroepen gaan creëren.

Need a job? Invent it! 
Yong Zhao (World Class Learners)

Om creatieve en ondernemende talenten te laten groeien 
is er meer nodig dan een lesblok of curriculum in het 
program ma. Het vraagt een nadrukkelijke omslag in 
denken, van werknemergericht naar ondernemergericht 
onderwijs. 

Ontwikkelen van vaardigheden 
Kennis is tegenwoordig overal vandaan te halen, dus wat 
is er voor kinderen nog op school te leren en te halen? 
Het is, ter voorbereiding op de toekomst, van belang 
dat kinderen weten welke kennis zij waar en wanneer 
no dig hebben. Het gaat dus niet meer alleen over het 
overbrengen van informatie, maar steeds meer over 
het inzicht geven en ontwikkelen van vaardigheden 
die betrekking hebben op leren leren, leren werken en 
leren (voor het) leven. Wanneer we kinderen namelijk de 
vaardigheden aanleren waarmee ze zelf kennis kunnen 
vergaren, gaan ze hun eigen talenten en passie (h)erken
nen en hun competenties benutten. Je geeft hen iets 
belangrijks mee, dat ze te allen tijden kunnen gebruiken. 

De kernvakken taal en rekenen blijven altijd het 
uitgangs punt van ons onderwijs. Maar om kennis 
te ondersteunen en kinderen toegang te geven tot 
het ontwikkelen van een eigen leervermogen, wordt 
daarnaast ook steeds meer aandacht besteed aan 

Werknemergericht onderwijs Ondernemergericht onderwijs

Opvoeden naar regels
en voorschriften

Ondersteunen en begeleiden van talenten en
creativiteit

Focus op kennisoverdracht Focus op vaardigheden

Productgericht onderwijs en toetsing Procesgericht onderwijs en evaluatie

De groepsleider bepaalt de leerdoelen Het kind kent zijn leerbehoeften

Feedback op resultaat Feedback op inspanning en feedback op prestatie

Groei en ontwikkeling naar aanleiding van 
gestandaardiseerde toetsen

Groei en ontwikkeling op basis van eigen competenties 
en doelen

Leeromgeving is gebaseerd op kennisoverdracht 
(feiten, schema’s)

Leeromgeving daagt uit tot creativiteit, vragen stellen 
en confrontatie met de werkelijkheid.
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de vaardigheden van de 21ste eeuw: samenwerken, 
probleemoplossend vermogen, ictgeletterdheid, crea
tivi teit, kritisch denken, communiceren en sociale en 
culturele vaardigheden.

Life = Risk 
http://youtu.be/0yetHqWODp0

Hoewel veel van deze vaardigheden herkenbaar zijn, 
komen ze nog niet vaak expliciet terug in de kern en 
lesdoelen van het huidige onderwijs. We gaan er te 
vaak van uit dat kinderen goed kunnen samenwerken 
en weten hoe ze moeten communiceren, terwijl dat 
juist specifieke vaardigheden zijn die wij hen moeten 
leren. Wanneer een groep (nog) niet kan samenwerken, 
proberen we het vaak te vermijden (‘Dat kan in mijn 
groep niet.’) in plaats van het aan te grijpen om gericht 
te ontwikkelen (‘Dat heeft mijn groep nodig.’) 

Vaardigheden en ondernemerschap
Er zijn geen kant en klare lessen ‘ondernemerschap’ 
of ‘vaardig zijn in de 21ste eeuw’. Het is immers een 
onderdeel van de morele taak van een groepsleider: de 
verantwoordelijkheid om kinderen te begeleiden in hun 
leerproces, zodat zij in staat zijn zichzelf en de wereld 
om hen heen beter te begrijpen en daarvoor het beste 
uit zichzelf kunnen halen. Groepsleiders dienen enerzijds 
goed zicht te hebben op de eisen die door de overheid 
worden gesteld (kennis van de leerdoelen) en anderzijds 
oog (kennis en gevoel) te hebben voor de persoonlijke 
ontwikkelingsbehoeften van kinderen. We kunnen hierin 
enkele vaardigheden onderscheiden:

• Ontdek hoe elk kind het beste leert.
 Elke kind is uniek, heeft eigen drijfveren, talenten en 

leercompetenties.
• Laat kinderen eigen leer en ontwikkelthema’s 

bepalen.
 Geef kinderen de ruimte om zelf aan te geven wat ze 

in welke volgorde willen leren. Maak daarbij gebruik 
van kritische periodes, intrinsieke motivatie en een op 
groei gerichte mindset.

• Ontwerp samen gepersonaliseerde leerlijnen.
 Bespreek welke resultaten behaald kunnen worden en 

hoe dat volgens de kinderen het beste kan.
• Vraag voortdurend.
 Schep een leeromgeving waarin het vragen stellen aan 

elkaar als basis dient.
• Onderwijs minder, leer meer.
 Gebruik talenten en laat iedereen ergens expert in zijn.
• Laat zien hoe je samen leert.
 Deel je eigen leerervaringen en wissel regelmatig de 

rollen om van groepsleider en kind. 
• Verbind, daag uit en moedig aan. 
 Vraag kinderen om te benoemen en te beschrijven wat 

ze geleerd hebben en waarom dat belangrijk voor hen 
is.

• Toets om te weten.
 Bekijk kritisch welke standaardtoetsen echt nodig 

zijn en welke gegevens je eventueel op een andere 
(betekenisvolle en functionele) manier kunt verkrijgen.

• Stel samen doelen en benut reflectie.
 Maak met kinderen een logboek, blog of een inter

net pagina, waar ze zelf hun persoonlijke doelen bij
houden en met elkaar reflecteren op inhoud en proces.

Maak fouten
We moeten niet proberen om het ervaringsproces van 
kinderen te versnellen, door onze eigen ervaringen op 
hen te projecteren. Kinderen moeten de kans krijgen 
om zoveel mogelijk zelf ervaringen op te doen. Risico 
nemen hoort bij ondernemerschap, hoort bij leren en zet 
je bewust buiten je comfortzone. Het zijn die momenten 
dat je alert en betrokken bent en waarin je jezelf aanzet 
tot een intrinsieke noodzaak tot denken, handelen en 
reflecteren. Leren, echt exploreren, gaat alleen als je 
risico’s neemt en dat doet vanuit je overtuiging van een 
sterk eigen lerend vermogen. Deze ‘op groei gerichte 
mindset’ (Carol Dweck, 2011) zorgt ervoor dat je kansen 
ziet en vanuit een intrinsieke motivatie jezelf wil blijven 
ontwikkelen. Concreet betekent dit: leren van je fouten 
en kansen zien in successen. Zolang je vragen stelt en 
fouten maakt, leer je actief. Het onderwijs zou niet 
zozeer gericht moeten zijn op het vinden van de juiste 
antwoorden, maar we zouden onszelf en de kinderen 
moeten dwingen tot het maken van meer fouten.

Learning is not preparing for life, 
learning is life

John Dewey

We zullen ons dus moeten blijven afvragen hoe we een 
leer en leefomgeving kunnen creëren waarin kinderen 
optimaal leren, door zelf actie te ondernemen, risico’s te 
nemen en fouten te maken. Dit vraagt van groepsleiders 
dat zij een meer open verwerking aanbieden, 
verdiepende vragen stellen, het proces begeleiden en 
samen met kinderen het product en proces beoordelen.

Martine Creemers is adviseur van Onderwijs Maak Je 
Samen

Noten
Het schema ‘Onderwijs in de 21ste eeuw’ is gebaseerd op het model van 
Roblin en Voogt (2009) en uitgewerkt door de TU Twente in opdracht van 
Stichting Kennisnet.

Onderwijs
in de

21e eeuw

Ta
al & Rekenen

Leren en lesgeven in de
21ste eeuw
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Ochtendrituelen en een vast dagritme kunnen het ene kind veiligheid 
bieden en voor het andere kind een belemmering zijn.
Jonne gaat sinds kort naar de peuterspeelzaal. Daar staan de juffen 
hem al op te wachten met allerlei plannen en ideeën. Hij weet wat er 
binnen allemaal te vinden en te doen is. Toch vindt hij het lastig zich 
te houden aan wat de bedoeling is.

Jonne mag eindelijk naar de peuterspeelzaal. Wat heeft hij er zin in! 
Hij ging de voorgaande weken en maanden al mee om zijn zussen 
naar school te brengen. Hij vond het jammer om vervolgens al dat 
leuks achter zich te moeten laten. Toch ging hij daarna thuis weer 
heerlijk aan de slag. Precies doen waar hij zin in had, keer op keer 
op ontdekkingstocht: megagebouwen maken van van alles, zelf 
een appel schillen, in de droger kruipen om te zien hoe deze er van 
binnen uit ziet, grote tekeningen maken, een treinbaan leggen van 
wasknijpers, uren racen met auto’s, konijnenkeutels proeven, heerlijk 
rondjes rennen met een loopfiets en als z’n zussen thuis komen weer 
lekker samen spelen.
En dan….. eindelijk naar school!
Als hij binnenkomt, staan zijn juffen met veel enthousiasme op 
hem te wachten. Jonne houdt mijn hand stevig vast. Best spannend. 
Hij weet wat er binnen allemaal te vinden is. De auto’s zien er zo 
aantrekkelijk uit, ze zijn prachtig. En een megamat waar je heerlijk 
kunt bouwen, een toverlamp met allerlei frutsels, een huishoek, 
boeken, een hoek met een bloementuintje, een kast met puzzels en 
die is leeg!
Alle kinderen zitten op de banken aan de tafel. Daar liggen alle 
puzzels. Jonne schuift aan, want dat is de bedoeling. Hij kijkt naar alle 
andere kinderen en gaat ook puzzelen. Maar Jonne blijft vooral rond 
kijken. Wat doen de andere kinderen? En dan ziet hij de bak met 
auto’s………
Na de inloop worden de puzzels opgeruimd. De kinderen mogen dan 
in de kring gaan zitten, waar een kringactiviteit wordt gedaan. Jonne 
zit steeds achterstevoren en kan de concentratie niet opbrengen. 
Daarna mogen ze een activiteit kiezen met behulp van het planbord. 
Als een hoek vol zit, moet je iets anders kiezen. Dat kan dus 
betekenen dat je niet kunt doen waar je zin in hebt, bijvoorbeeld met 
de auto’s.
Na een tijdje op de peuterspeelzaal blijkt Jonne het lastig te vinden 
zich te houden aan dat wat de bedoeling is. 

Vaste patronen 
Na het eerste oudergesprek, waarin de leidster me vertelde dat Jonne 
het zo lastig vindt om met de groep en de activiteiten mee te doen, 
leefde ik me in hem in. Om zeven uur staan we op: Jonne wil graag me
teen gaan spelen, maar hij moet zich aankleden. Daarna gaan we naar 
beneden: Jonne gaat richting blokken, maar hij moet eten. Hij vindt 
het veel te lang duren om zijn boterham op te eten. Wij vinden het 
belangrijk om gezellig met z’n allen aan tafel te zitten. Dus sorry, Jonne, 
die auto’s moeten echt nog even op je wachten; eerst je boterham op 
eten. We ruimen de tafel af en Jonne kan eindelijk even naar zijn auto’s, 
heerlijk vindt hij het. Ik roep al een paar keer dat we over vijf minuten 
weg moeten om hem er vast op voor te bereiden. Zit hij net lekker in 
zijn spel en daar komen tandenborstel, jas en schoenen er weer tussen. 
Op naar de peuterspeelzaal. Als hij mazzel heeft, mag hij rond tien uur 
eindelijk iets doen wat hij zelf echt zou willen.
Dan ben je dus twee en dan hoor je wel heel veel: ‘Nee.’

Gelukkig kwam Jonne in opstand en liet hij ons zien wat hij wil. Inmid
dels staan we wat eerder op, zodat hij een tijdje echt kan doen waar hij 
zin in heeft. Ook de volgorde kan hij zelf bepalen. Zijn plan mag er zijn!

Ik ben twee en hoor heel veel nee
Ingrid Nagtzaam



- 14214

Ik ben twee en 
hoor heel veel nee

Geef ze de ruimte
Jonne is een ondernemend kind. Het is belangrijk hem 
de ruimte te geven om mee te mogen denken, zelf te 
mogen beslissen, plannen te maken en uit te voeren. 
Zodra hij zich betrokken voelt, gaat hij er helemaal voor 
en verdiept hij zich er enorm in. 
Thuis wordt hij opstandig, wanneer hij de hele dag 
plannen moet volgen die wij, de rest van het gezin, 
hebben gemaakt. En soms kan het even niet anders en 
moeten we toch boodschappen doen, de hond uit laten, 
naar de basketbalwedstrijden van zijn zussen of naar een 
verjaardag. 

We helpen hem door het programma van de dag helder 
uit te leggen en hem vervolgens de ruimte te geven om 
te reageren en om binnen dat dagprogramma zijn eigen 
plannen te maken: Wat neem ik mee, kan ik misschien bij 
iemand gaan spelen en wat wil ik in de winkel halen? 

Opvoeden
Iedereen wil graag gehoord en gezien worden. Als ouder 
merk ik dat opvoeden, zodat iedereen zich gehoord 
en gezien voelt, een uitdaging is. Maar ik denk dat het 
essentieel is. Ik vind het fijn wanneer ik zie dat Jonne blij 
kan zijn met zijn plannen en initiatieven. Het geeft hem 
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zelfvertrouwen. Vanuit dit opbouwende zelfvertrouwen 
merkt hij dat het geen ramp hoeft te zijn, wanneer een 
plan niet door kan gaan. Dat hij zelfs steeds weer eigen 
plannen kan en mag maken! Ik zie dat hij hierbij meer en 
meer afstemt met zijn omgeving. Hij leert zich te redden 
binnen het gezin, op school en in de maatschappij. Niet 
alles kan verlopen, zoals hij in zijn hoofd heeft. Maar wat 
in zijn hoofd leeft, heeft zeker de ruimte nodig.

Peuterspeelzaal en school
Wat betekent ‘ruimte geven aan de initiatieven van 
kinderen’ voor het werk binnen de peuterspeelzalen, de 
kinderopvang en het onderwijs? Door het invoeren van 
Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) zie ik dat 
professionals die met jonge kinderen werken veel activi
teiten krijgen opgelegd. Ik merk dat zelfs bij hele jonge 
kinderen al overvolle programma’s ontstaan, met veel 
vaste, ingeplande activiteiten. 
Hoe prachtig zou het zijn wanneer de professionals zó 
kunnen werken dat ze activiteiten kunnen aanbieden die 
vanuit de initiatieven van de kinderen ontstaan? Dat de 
professionals hun kennis en expertise over de ontwikke
lingsgebieden kunnen inzetten om de ondernemende 
geest van de kinderen te stimuleren en te ontwikkelen?

In mijn begeleidingswerk binnen de kinderopvang en 
het onderwijs richt ik me daarom vaak op deze ‘kennis 
en expertise’. Hoe krijgt een professional grip op de 
ontwikkeling van ondernemende kinderen? Hoe zorgt 
een professional hierbij voor het invullen van haar eigen 
behoefte aan ruimte en ideeën? Wanneer een professi
onal weet wat ze doet en waarom, dan kan ze zonder 
moeite inspelen op het programma en ruimte geven aan 
kinderen.

Circus in de sneeuw
Ik ben op bezoek bij een peutergroep binnen de kinder
opvang. De pedagogisch medewerker heeft een activiteit 
over circus uit het VVEprogramma voorbereid. Leuk 
materiaal, geweldige praatplaten, echte spulletjes erbij 

waarmee je kunt jongleren. Alle kinderen zijn aange
schoven in de kring. En dan begint het buiten te sneeu
wen. Al snel zijn de blikken van de kinderen naar buiten 
gericht. De pedagogisch medewerker geeft de kinderen 
de gelegenheid om even te kijken. Ze kletsen volop over 
wat ze zien. Na een tijdje moeten alle kinderen weer in 
de kring. Best lastig, want de meesten willen het liefst 
meteen naar buiten.

In de nabespreking bespreken we de doelstelling van 
de activiteit van het circus. De pedagogisch medewerker 
is door de sneeuw afgeweken van het programma. We 
bespreken waarom deze activiteit opgenomen is in het 
programma: de doelen van deze activiteiten zijn woor
denschatuitbreiding, het beschrijven van bewegingen, 
enkelvoudige instructies kunnen begrijpen en uitvoeren 
en een verhaal kunnen navertellen aan de hand van 
beeldmateriaal. En zo kwamen we al snel tot de conclusie 
dat die doelstellingen ook bereikt konden worden, toen 
de kinderen voor het raam naar de sneeuw keken, al is 
het met andere woorden. 
Vervolgens hebben we samen gekeken hoe zij nog meer 
grip op de doelstellingen achter de activiteiten kan 
krijgen, zodat ze bij ieder programma makkelijker op de 
initiatieven van de kinderen kan inspelen.

Kansen voor Jenaplan 
Regelmatig schrik ik van de leersystemen voor al heel jon
ge kinderen; kinderen die braaf mee moeten hobbelen 
met een vol programma. Ook pedagogisch medewer
kers kunnen niet werken hoe zij dat zelf zouden willen. 
Beiden zitten klem tussen alles wat moet en dat wat 
eigenlijk bij hen past. Kinderen en volwassenen leren pas 
wanneer ‘iets in hen leeft’. Iedereen wil ruimte voor zijn 
eigen ‘spel’. Jij toch ook? 
Binnen het onderwijs lukt dit, wanneer we vormgeven 
aan betekenisvol, levend onderwijs. Gelukkig zijn er 
in het Jenaplanonderwijs al vormen voor gevonden en 
uitgeprobeerd. Het Freinetonderwijs is daarin een prach
tige partner. Jenaplanonderwijs biedt een pedagogisch 
concept, waarin kinderen veel ruimte kunnen krijgen. 
Het is een uitdaging om kritisch te blijven kijken naar ons 
eigen pedagogisch handelen. Geven we echt ruimte aan 
kinderen? Weten we wat ondernemende kinderen nodig 
hebben en hoe je een ondernemende houding kunt 
ontwikkelen en uitbreiden? Hebben we hier als team 
daadwerkelijk een doorgaande lijn voor uitgewerkt? 
Kunnen we nauwkeurig aan elkaar en anderen vertellen 
hoe we dit doen? 
En krijgen kinderen bij jou echt de kans te vertellen 
wat en hoe zij iets willen? Geef jij ze de ruimte om te 
vertellen wat jij zou kunnen doen of geven om dat te 
bereiken? 

Ingrid Nagtzaam is eigenaar van schoolbegeleidings-
dienst Hetkan! en werkt samen met Charlotte Visch 
als docent aan de Academie voor Psychotherapie te 
Amsterdam voor de training ‘Happy coach’.
www.hetkanvoorhetkind.nl
info@hetkanvoorhetkind.nl



- die met het Jenaplanconcept de verdieping in jouw onderwijs wil zoeken?
- die werkt aan de eigen pedagogische basishouding, wetende dat je daarin nooit 
  bent uitgeleerd ?
- wiens stamgroep bruist, omdat je weet hoe je kunt uitdagen en begeleiden?
- die echt ruimte geeft aan de wijze waarop kinderen denken en leren?
- die met een e-portfolio zichtbaar wil maken waar krachten, uitdagingen en kansen liggen?
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Bijzondernemen
Larissa Rand

Dankzij een subsidiemogelijkheid van het actieplan onderwijs en ondernemen kon ik de uitdaging aangaan om 
een project rondom ondernemend onderwijs te realiseren. De doelen van dit project waren om kinderen een 
ondernemende houding bij te brengen, ondernemen in het leerstofaanbod te implementeren en zo kinderen in 
staat te stellen een belangrijke bijdrage aan de maatschappij te leveren. Vooral het eerste doel bleek al snel een 
misvatting, want kinderen hebben van nature juist een ondernemende houding. Het gaat er vooral om om ruimte te 
geven aan die ondernemende houding, zodat deze gestimuleerd en verder ontwikkeld kan worden.

Dat het project iets bijzonders ging worden, was al 
snel duidelijk en zo ontstond dan ook al heel snel de 
naam van het project, Bijzondernemen. Uitgaan van de 
kracht en inventiviteit van kinderen, verschillen tussen 
kinderen en hier ruimte aan bieden. Het hele project 
moest vooral ‘echt’ zijn.  Bijzondernemen is opgebouwd 
als een driejarig project, waarbij ieder jaar één van de 
drie ‘P’s (Planet, Profit en People) van maatschappelijk 
verantwoordelijk ondernemen intensief aan bod komt 
gedurende een periode van zes tot acht weken. We zijn 
het project gestart met twee bovenbouwgroepen van 
OBS De Blaak en jenaplanschool De Mussenacker.

Planet
Voor het eerste jaar stond ‘Planet’ op de planning. Dit 
was om de kinderen te laten proeven aan het project en 
ze te enthousiasmeren. Kinderen mochten geld lenen 
via een microkrediet om dit te investeren in iets dat 
meer geld op zou leveren. De winst hiervan ging naar 
een goed doel, in dit geval een stad in Nicaragua. De 
kinderen leerden om een eigen Wiki te maken en gingen 
aan de slag om informatie te zoeken over Nicaragua. 
Ze leerden hoe je een begroting op moet stellen en 
maakten een investeringsplan. 
Nu bleek dat de kinderen het proeven aan het project 
toch wel heel letterlijk namen. Een van de groepen 
organiseerde een lerarenlunch en ging hiervoor op 
onderzoek uit. Wat eten groepsleiders eigenlijk als lunch, 
hoeveel geld hebben ze over voor een verzorgde lunch 
en waar kunnen de boodschappen hiervoor het beste 
gedaan worden? 
De andere groep ging op de al geplande jaarmarkt 
hapjes uit Nicaragua verkopen. Ook hiervoor moest het 
een en ander uitgezocht worden: Wat eten de mensen 
daar, hoe worden deze gerechten gemaakt, welke 
boodschappen zijn hiervoor nodig en voor hoeveel geld 
verkopen we deze hapjes dan? 
Uiteindelijk waren deze acties samen met de rest van de 
opbrengst van de jaarmarkt van De Mussenacker goed 
voor een opbrengst van € 2.432,32. Hiermee konden in 
ieder geval de schulden van het microkrediet afgelost 
worden en de kinderen hadden de smaak te pakken om 
aan de slag te gaan met de tweede ‘P’ van het project, 
Profit.

Profit
Voorafgaand aan de start van het tweede jaar is er hard 
gewerkt aan het leggen van contacten met ondernemers, 
bedrijven en De Nieuwste School (DNS), een school voor 
Voortgezet Onderwijs die een actieve rol gaat spelen 
in de rest van dit project. Ook is er contact gelegd met 
het wetenschapsknooppunt Tilburg. Tilburg University 
heeft speciaal voor de opening van ons tweede jaar een 
kindercollege ‘goed geld verdienen’ georganiseerd. De 

Bijzondernemers mochten zelfs voorafgaand aan dit 
college een vijftienjarige ondernemer interviewen die 
het ‘knuffelkussen’ heeft bedacht. Alle Bijzondernemers 
ontvingen na dit college een kussensloop, waarop ze hun 
ideeën voor hun onderneming mochten zetten om er 
over te gaan dromen.
Profit staat in het teken van het ontwikkelen van een 
eigen dienst of product waarmee winst behaald kan wor
den. Ieder kind krijgt hiervoor een investerings kapitaal 
van € 20, en dat levert meteen mooie dilemma’s en 
gesprekken op: ‘Als wij nou samen doen hebben we 
€ 40,  en als we met zijn drieën samen gaan...’. Zo 
ontstonden er voornamelijk groepjes van twee of drie 
kinderen die gekoppeld werden aan een coach van DNS. 
Samen gingen ze aan de slag met het schrijven van een 
ondernemingsplan voor hun bedrijfje. Ieder groepje 
kreeg een adviesgesprek met de Rabobank, een gast
les van de Kamer van Koophandel en ook de coaches 
werden geschoold in het begeleiden van kinderen en het 
schrijven van een ondernemingsplan.

Er werden gastlessen gegeven door ondernemers om 
de kinderen te leren hoe ze een eigen logo kunnen 
ontwerpen, hoe geldstromen lopen en wat er komt 
kijken bij het ondernemerschap. Het ontwerpen van 
een eigen logo vonden de kinderen erg leuk. In de loop 
van dit project kwamen er steeds meer affiches in de 
school te hangen van de verschillende bedrijfjes en werd 
er volop reclame gemaakt voor de door de kinderen 
bedachte producten.
Ook zijn de kinderen op excursie geweest naar 
verschillende bedrijven voor een kijkje achter de 
schermen. Verder hebben de kinderen het simulatiespel 
‘Duck Toys’ gespeeld. Hierdoor ontdekten ze dat er 
verschillende rollen binnen een bedrijf zijn, die elkaar 
aanvullen. 
Aan het eind van dit jaar vond er een ondernemersmarkt 
plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel 
in Tilburg waar de kinderen hun producten en 
ondernemingsplannen presenteerden. Deze markt was 
overigens helemaal georganiseerd door vier leerlingen 
van DNS. De werknemers van de Kamer van Koophandel 
waren aangenaam verrast door wat ze allemaal zagen. 
Er was vooral veel ongeloof dat zulke jonge kinderen al 
tot zoiets in staat zijn. Daarmee werd maar weer eens 
bevestigd dat we kinderen niet hoeven te leren om te 
ondernemen, maar vooral de ruimte moeten geven 
om te ondernemen. Tijdens de ondernemersmarkt 
presenteerden de kinderen hun eigen product. Er was 
ook een vakkundige jury die uiteindelijke de ‘Beste 
Bijzondernemer’ zou kiezen.

De winnaars van deze markt waren Bente en Jasmijn 
met hun bedrijfje ‘Brainband’. Zij hadden een armbandje 
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Bijzondernemen

ontworpen met een beschrijfbaar vlak. ‘Ons armbandje 
heet ‘Remember’, want het is gemaakt om dingen beter 
te kunnen onthouden. Mensen schrijven namelijk wel 
eens iets met pen op hun hand en dat ziet er niet zo 
netjes uit en is bovendien nog slecht voor je gezondheid 
ook. We hebben verschillende modellen gemaakt, omdat 
iedereen natuurlijk een eigen smaak heeft. We hebben 
Rememberbandjes met een smal bandje of juist met een 
breed bandje. In een neutrale kleur of juist heel erg bling 
bling’, aldus Jasmijn.

De originaliteitsprijs ging naar Job die een zoutschrobber 
had ontwikkeld. Een houten bezem, met een 
knijphandvat dat rechtstreeks in verbinding staat met 
een soort van jerrycan gevuld met zout. Bij het indrukken 

van het handvat gaat het klepje van de jerrycan open 
en komt er zout op de grond. ‘Als het heeft gesneeuwd, 
is het lastig om de sneeuw weg te krijgen. Als je gaat 
vegen wordt het heel glad en als je strooit wordt het 
juist heel blubberig. Om dit te voorkomen zou je dus 
eerst moeten strooien en daarna ook altijd nog vegen. 
Zo ontstond het idee voor deze zoutschrobber. Strooien 
en vegen gaan in één moeite samen en dat bespaart dus 
tijd en energie.’ 

People
In het derde jaar starten we met een extra ondernemers
training voor groepsleiders om ze nog meer tools te 
geven voor dit project. Dit jaar staat ‘people’ centraal. 
Iedere groep kiest uit de inmiddels opgerichte bedrijfjes 
één bedrijfje uit en gaat dit met de hele groep runnen 
en het product daadwerkelijk op de markt brengen. 
Hiervoor moet er dus gekeken worden welke functies er 
nodig zijn om het bedrijf te runnen en ieder kind uit de 
groep moet gaan solliciteren op een van de functies. 
Na het kiezen van de bedrijfjes (Sleeve Kingdom, UwSB 
en HaringHoes) worden ze  ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en wordt er een logo ontworpen voor 
het bedrijf. Sleeve Kingdom maakt laptophoezen met 
handvat die je ook als kussentje kunt gebruiken. UwSB 
‘uw persoonlijk geheugen’ maakt gepersonaliseerde USB 
sticks en HaringHoes lichtgevende hoesjes met een re
flecterende strip die je om een haring van een tent kunt 
doen, zodat ze goed zichtbaar zijn.
Dan gaat de sollicitatieprocedure van start, een essen
tieel onderdeel van People. Kinderen van DNS worden 
voorbereid om sollicitatiebrieven te lezen, gesprekken 
te voeren en feedback aan de kinderen te geven. Samen 
met een medewerker van de Rabobank vormen ze een 
sollicitatiecommissie en worden ze gekoppeld aan een 
van de drie groepen. 

Mentastic door Mennolt:
‘Mijn bedrijf heet Mentastic en maakt waterdichte 
laptophoezen. Ik ben op het idee gekomen omdat ik 
altijd een plastic tas om mijn laptophoes moet doen als 
het regent’. 

Easylife door Lauren en Meike: 
’Wij hebben de sokkenklem bedacht, een handige 
oplossing voor een veel voorkomend probleem. De 
sokkenklem kunt u gebruiken om een paar sokken bij 
elkaar te houden. Kent u ook dat probleem dat het niet 
meevalt om twee dezelfde sokken bij elkaar te zoeken 
in een volle wasmand? Met deze sokkenklem houdt 
u de sokken per paar bij elkaar. Als u thuis met meer 
personen bent, kunt u ieder gezinslid zelfs een eigen 
kleur klem geven, zodat het nog makkelijker wordt.’
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Ter voorbereiding op de sollicitatieprocedure doet ieder 
kind een ondernemerstest, waaruit een profiel volgt. 
Dat helpt ze bij het kiezen van een van de functies. Ze 
krijgen daarna ook les in het solliciteren. Welke vormen 
zijn er? Hoe schrijf je een brief, hoe maak je een Prezi of 
een videosollicitatie? Hoe stel je jezelf voor, laat je jezelf 
van de beste kant zien en zorg je ervoor dat je kunt vertel
len wat je graag kwijt wilt? Kinderen solliciteren ieder op 
hun eigen manier naar een van de functies. De sollicita
tiecommissie maakt een selectie uit de brieven en geeft 
bij de kinderen aan voor welke functie ze mogen komen 
solliciteren en wanneer het gesprek gaat plaatsvinden. De 
kinderen komen op deze dag extra netjes naar school. Col
bertje aan, hoedje op, sjaaltje om en sommige kinderen 
zijn zelfs een beetje zenuwachtig voor dit gesprek. Dat 
geldt ook voor de leerlingen van DNS, want zij vinden het 
ook spannend om zo’n gesprek te voeren. Samen met de 
medewerker van de bank doen ze het goed en professio
neel en hangt er al snel een ontspannen sfeer. 

Na al deze voorbereidingen zijn de kinderen klaar voor 
het echte werk en mogen ze hun bedrijfje gaan runnen. 
De afdeling PR & marketing zorgt gedurende het proces 
voor tweets en blogs over het bedrijf.

Uiteindelijk wordt het project afgesloten bij de Rabobank 
in Tilburg. Daar presenteert ieder bedrijfje het proces dat 

ze doorlopen hebben en ook verkopen ze hun product. 
In de week hiervoor hebben de leerlingen van DNS een 
tevredenheidonderzoek onder het personeel van de 
bedrijfjes afgenomen, want het draait dit jaar immers 
om People. Een vakkundige jury beoordeelt het product 
en het proces van de verschillende bedrijven en samen 
met de uitkomst van het tevredenheidonderzoek wordt 
de ‘Beste Bijzonderneming’ gekozen. De grote winnaar 
was UwSB die er zowel met de jury als de publieksprijs 
vandoor ging. 

Een bijzondere ervaring voor de kinderen, groepsleiders 
en ondernemers die hebben meegewerkt aan dit project 
en ook voor Jens die de smaak te pakken heeft gekregen: 
‘Het stopt hier niet, we gaan hier mee verder. We hebben 
al een aantal kinderen bereid gevonden om hier mee 
verder te gaan en een eigen bedrijfje zit er later zeker wel 
in.’

Larissa Rand is directeur van de Mussenacker in Udenhout
info@larissarand.nl

Informatie
www.bijzondernemen.wordpress.com.
www.bijzondernemers.wordpress.com 
http://www.i13.nl/index.php?pageID=370 

De jenaplanopleiding heeft de Post HBO status gekregen
In de NJPV mededelingen zal ingegaan worden op de veranderingen in de opleiding, die deze status met zich 
meebrengt.
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Door de toenemende globalisering zijn we als land in groeiende mate afhankelijk van de wereldeconomie. 
Nederland zal alle zeilen moeten bijzetten om haar sterke handelspositie te behouden. Het actieprogramma 
‘Onderwijs en ondernemen’, dat door samenwerking met verschillende ministeries is opgezet, heeft zich onder 
andere ten doel gesteld om een impuls te geven aan ondernemend gedrag van kinderen en jongeren. Daar kun je 
als school je voordeel mee doen. In dit artikel willen we u aan het denken zetten over de structurele inbedding van 
ondernemerschap in het jenaplanonderwijs.

Einstein was zijn tijd ver vooruit met zijn visie op 
onderwijs, toen hij aan het begin van de twintigste 
eeuw zei: ‘Ik heb waargenomen hoe door moderne 
onderwijsmethoden één van de belangrijkste 
eigenschappen die kinderen van nature hebben wordt 
vermoord: de heilige nieuwsgierigheid.’ 
Een ruime eeuw na zijn uitspraak zijn scholen, 
adviseurs, beleidsmakers en overheidinstanties nog 
steeds zoekende naar het essentiële kenmerk van 
effectief onderwijs. In alle geledingen van onderwijs 
worden de spelregels steeds opnieuw herzien en 
beschreven, met als doel het onderwijs op een hoger 
plan te brengen en kinderen voor te bereiden op hun 
toekomst. Ook in het Primair Onderwijs is het een 
komen en gaan van termen als ‘handelingsgericht leren’, 
‘opbrengstgericht werken’ en ‘21st Century Skills’, die 
ons handvatten moeten bieden om kinderen voor te 
bereiden op een toekomst die we blijkbaar niet kunnen 
voorspellen, maar wel weten te creëren. Het accent van 
onderwijsvernieuwing ligt vooral op systemen, (digitale) 
middelen, methoden en inmiddels op inzet en uren. Je 
zou bijna vergeten dat het onderwijs over het eigentijdse 
kind moet gaan. Omdat geen enkel kind gelijk is, zit 
daar al genoeg uitdaging in. Als we in het onderwijs 
de onderzoekende en ondernemende eigenschappen 
van een kind als vertrekpunt voor een leerproces gaan 

benutten, kunnen methodeontwikkelaars, adviseurs, 
trainers en inspectie veel kosten en moeite besparen. 
Met een beetje lef en daadkracht ontstaat er een win
winsituatie waarbij de professionals, de groepsleider 
als coach en de kinderen het beste uit zichzelf halen. 
In het verlengde van Einsteins visie op onderwijs, is 
het afstemmen van het onderwijsaanbod, op de van 
nature onderzoekende en ondernemende houding 
van kinderen, een vanzelfsprekend gevolg. Met de 
motiverende achterban van de overheid, die als doel 
heeft om de ondernemerszin te bevorderen, zijn er 
talrijke mogelijkheden om het roer om te gooien. 

Het ondernemende kind
Stel je voor dat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie 
talenten kunnen ontwikkelen door ze te gebruiken, door 
het uiterste van zichzelf te kunnen geven en daarmee de 
grens van het kunnen voortdurend leren te verschuiven. 
Het ondernemende kind mag creatief zijn, initiatieven 
nemen, verantwoordelijkheid dragen, zichzelf doelen 
stellen, samenwerken, organiseren en vanuit persoonlijke 
leervoorkeur talenten benutten of ontwikkelen. Vanuit 
eigenaarschap komt de focus meer te liggen op leren 
leren en ervaringsgericht leren. De motivatie om net een 
stapje verder te gaan neemt toe en kinderen presenteren 
met trots waartoe hun bijdrage heeft geleid.

Het ondernemende kind
Astrid Timmermans
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Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen 
verstaan om ideeën om te zetten in daden. 
Ondernemend leren omvat creativiteit, innovatie en 
het nemen van risico’s, als ook het vermogen om te 
plannen en projecten te beheren om doelstellingen 
te verwezenlijken. Het belangrijkste uitgangspunt 
van deze vorm van onderwijs is het stimuleren van 
de onderzoekende en ondernemende houding van 
het kind. Een ondernemende houding helpt iedereen 
in het dagelijks leven, thuis en in de maatschappij. 
Het helpt werknemers zich bewust te worden van 
hun arbeidsomgeving en kansen te grijpen en is de 
basis voor meer specifieke vaardigheden en kennis 
die ondernemers nodig hebben voor sociale en 
economische bedrijvigheid.

Ondernemend leren versus ondernemerschap
Ondernemend leren gaat over het bevorderen en onder 
de aandacht brengen van ondernemerstalenten bij 
jonge kinderen. Het gaat erom dat kinderen zich bewust 
worden van hun eigen kunnen en dat ze gestimuleerd 
worden om hun creativiteit te ontdekken. Kansen 
zien door verder te kijken dan reguliere activiteiten, 
daarbij steeds met aandacht voor talentontwikkeling en 
zelfverantwoordelijkheid. Spelenderwijs doen kinderen 
kennis op en ontwikkelen ze vaardigheden die bijdragen 
aan een ondernemende houding. 
Op het moment dat kinderen een onderneming 
gaan opzetten, gaat ondernemend leren over in 
ondernemerschap. In het basisonderwijs is het goed 
mogelijk om de ondernemende houding van kinderen te 
stimuleren en ze voor te bereiden op een initiatiefrijke 
toekomst met de mogelijkheid zich als ondernemer te 
ontwikkelen. 

Ondernemend leren en Jenaplan 
Vanuit het kindgerichte jenaplanonderwijs zijn we 
bekend met de verschillende aspecten van ondernemend 
leren. Jenaplanscholen gaan onder andere uit van eigen 
ervaringen (belevingswereld) van kinderen als startpunt 
voor het leren en zijn bekend met vaardigheden 
als zelfstandigheid, creativiteit, samenwerking en 
projectmatig werken. De uiteenlopende leerinhouden 

van wereldoriëntatie vormen het beste speelveld voor 
het ontwikkelen van een ondernemende houding 
bij jonge kinderen. De tussenleerdoelen van de vier 
domeinen binnen wereldoriëntatie behoren tot de 
kennisgebieden en/of de levensechte praktijk waarin 
ondernemers opereren. Bij het leren kennen van de 
arbeidsomgeving van ondernemers, spelen economische, 
politieke, culturele, historische, duurzame, geografische, 
technische, sociale, milieu en natuuraspecten een 
belangrijke rol. 

Het belangrijkste uitgangspunt van ondernemend 
leren is het stimuleren van de onderzoekende en 
ondernemende houding van het kind. Kenmerken 
hiervan zijn: Kinderen 
• worden uitgedaagd vanuit mogelijkheden te denken
• leren functioneel vanuit hun referentiekader naar de 

werkelijkheid
• krijgen ruimte voor eigen creativiteit en initiatief
• gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na
• reflecteren en ze geven en krijgen feedback
• werken in groepsverband toe naar een concreet 

eindproduct
• plannen en beschrijven het werkproces in een 

stappenplan

Hoe besteed je schoolbreed aandacht aan zoveel 
karakteristieken, die voor alle leergebieden van belang 
zijn? Ondernemend leren is haalbaar binnen een 
projectmatige manier van werken, waarbij telkens een 
rijke, betekenisvolle leeromgeving wordt opgebouwd 
in samenwerking met de kinderen. Door de kerndoelen 
van rekenen, taal en wereldoriëntatie met andere 
leergebieden planmatig te clusteren, ontstaat er een 
samenhangend speelveld, waarbinnen kinderen kennis 
en ondernemersvaardigheden kunnen ontwikkelen 
binnen de huidige speerpunten van het onderwijs en het 
curriculum. Belangrijke 21ste eeuwse competenties (21st 
Century Skills), zoals sociale en culturele vaardigheden, 
problemen oplossen, samenwerken, communiceren, 
kritisch denken, ICTgeletterdheid en creativiteit 
worden binnen een ondernemend onderwijsaanbod 
vanzelfsprekend gestimuleerd en ontwikkeld. 



Puntkomma

Wat heb ik aan tijd? Ooit had ik tijd, wel
vaker dan een keer ooit. Maar ik had niks
te doen en verveelde me dood: Maham,
wat zal ik nou eens gaan doehoen?

Ga je huiswerk maken, ga de tuin maaien,
ga desnoods met je piemel spelen, maar doe wat,
want ik heb genoeg van je gezanik en gezeur.
Ga doen wat je zou doen als je geen tijd had.
 
(van Ted van Lieshout in ‘Hou van mij’,
uitg. Leopold 2009 )
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Van Jenaplan naar ondernemersplan
Ondernemend leren begint bij een ondernemende 
houding van het schoolteam. Een ondernemende 
houding van de groepsleider genereert ondernemende 
kinderen. Een houding die de school, de buurt en 
de plaatselijke winkeliers ten goede komt. Door je 
te realiseren dat ondernemend leren verbonden kan 
worden met bestaande onderwijsinhoud, kan de eerste 
stap eenvoudiger genomen worden. Om schoolbreed 
draagkracht te creëren is het belangrijk om eerst de 
huidige ondernemende activiteiten en de onderlinge 
verwachtingen van collega’s in kaart te brengen. De 
volgende vragen kunnen hierbij als leidraad fungeren:
• Is er binnen het team voldoende kennis en expertise 

om een samenhangend onderwijsaanbod te creëren 
met telkens wisselende leerinhouden en leerdoelen 
van verschillende leergebieden? 

• In hoeverre hebben kinderen invloed op de 
vormgeving van de projectmatige en betekenisvolle 
werkomgeving die er ontstaat?

• Wordt er aan kinderen voldoende mogelijkheid 
geboden om in vragen en kansen te denken?

• Laat het curriculum ruimte voor het nemen van eigen 
initiatieven door kinderen? 

• In hoeverre wordt er rekening gehouden met 
leervoorkeuren en talenten van kinderen? 

• Op welke wijze wordt het samenwerken gereguleerd? 
Denk hierbij aan verantwoordelijkheid, taakverdeling 
en afspraken over regels en gedragsverwachtingen.

• Hoe wordt er aandacht besteed aan het opdoen van 
kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die 
binnen ondernemend leren van toepassing zijn?

• Is het schoolteam bereid om externen (ouders, 
vrijwilligers en plaatselijke ondernemers en/of 
instellingen) te betrekken bij het onderwijsaanbod? 

• Beschikken kinderen over een portfolio/logboek 
waarin zij hun plannen, taken, persoonlijke 
leerdoelen, afspraken en leerpunten kunnen noteren 
en reflecteren?

• Op welke manier faciliteert de ICT onderzoekend en 
ondernemend leren? 

Het binnenhalen en delen van kennis binnen en buiten 
de schoolmuren vergroot de mogelijkheden voor 
ondernemend leren en bevordert de motivatie van alle 
betrokkenen. Door gebruik te maken van de netwerken 
om de school, wordt het organiseren eenvoudiger. Over 
het algemeen zijn er op iedere school ondernemende 
ouders die iets willen bijdragen aan de maatschappij 
en het onderwijs. Ook oudleerlingen en/of studenten 
kunnen ingeschakeld worden om kinderen te begeleiden 
in ondernemend leren. Het gaat hierbij om activiteiten 
waarbij ideeën van kinderen echt gerealiseerd worden. 

Astrid Timmermans is groepsleider in het basisonderwijs 
en eigenaar van Leskracht.

Noten
1. Definitie van ondernemerschap zoals gehanteerd door de EU, bij de 
implementatie van de Lissabonstrategie: ondernemerszin bevorderen door 
onderwijs en leren.

Het ondernemende kind

T i j d s c h r i f t  v o o r  e n  o v e r  j e n a p l a n o n d e r w i j s
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In het kader van ons meesterstuk van de jenaplan-
opleiding zochten wij naar een interessant en ver-
nieuwend onderwerp. We hadden enorm geluk 
dat we met onze foto de hoofdprijs in de wedstrijd 
‘50 jaar Jenaplan’ voor het jubileumnummer 
van Mensenkinderen wonnen. De prijs was een 
bezoek aan de jenaplanconferentie met als thema 
‘Ondernemerschap’. We waren meteen laaiend 
enthousiast; ondernemerschap zou de basis worden van 
ons meesterstuk.

Zo kwamen we op het idee om met de Spitsmuizen, een 
middenbouwgroep, een winkel te beginnen We wilden 
allemaal spullen maken en verkopen die met taal te 
maken hebben, passend bij onze methode Kansrijke Taal. 
Ten tweede wilden we ons verdiepen in de theorie van 
de meervoudige intelligenties om zo veelzijdig mogelijk 
bezig te zijn.

Een winkel vol taal
De kinderen begonnen met het thuis invullen van een 
talentenlijst en een netwerklijst om zo de achterban te 
betrekken bij en te activeren in het proces. Veel kinderen 
hadden als snel een idee in welke werkgroep ze hun 
talenten zouden kunnen benutten en dat kwam vrijwel 
overeen met onze inschatting; heel bijzonder.
Tijdens het eerste werkmoment hebben we samen de 
werkgroepen, zoals Productie, Marketing, Ontwerp en 
Interieur, samengesteld. Ook heeft de afdeling marketing 
die dag een onderzoek en verkiezing georganiseerd voor 
een klinkende naam, waarbij ‘De Werkende Wereld’ uit 
de bus kwam.
In de daarop volgende weken is er veel gebeurd. 
Zo moest de afdeling Financiën aan de slag om een 
starterslening van 120 euro bij de directie aan te 
vragen. De afdeling Ontwerp had een hele kluif aan 
de instructie van de Productieafdeling om duidelijk te 
maken hoe de producten eruit moesten gaan zien. Met 
de hele groep zijn we veel bezig geweest met het maken 
van gedichten, mooie zinnen en teksten voor op de 
producten.

Eigenaar
Wat ons al snel opviel was dat de kinderen enorm 
betrokken waren bij hun winkel en al heel snel eigenaar 
van het proces werden. Door de heldere indeling in 
werkgroepen, ontleend aan het boek ‘Ondernemende 
kinderen op komst’, konden ze ook heel zelfstandig aan 
de slag. Het was prachtig om al die verschillende talenten 
in de praktijk terug te zien.
We hadden een strakke planning van zes weken tussen 
het eerste werkmoment en de winkelopening. Dat maakte 
de uitdaging des te groter. Ondanks de tijdsdruk werd 
het project gaandeweg groter en groter. Zo bedachten 
de kinderen in de laatste weken dat een koffiecorner met 
zelfgebakken cakejes wel handig was om de grootste 
drukte in de winkel op te kunnen vangen. Binnen twee 
dagen had de groep ouders, opa’s en oma’s gemobiliseerd 
om onder en na schooltijd zo’n 150 cakejes te bakken met 
de kinderen.
De Interieurwerkgroep had ook niet stil gezeten: in de 
week voor de opening gingen ze op stage in een zieken 
huiswinkeltje en keken ze daar de kunst van het aanvul
len, afrekenen en spiegelen af. De rest van de week poets
ten ze op eigen initiatief de winkel en werd de indeling 
regelmatig veranderd en verbeterd.

Viering
De dag van de opening was voor de Spitsmuizen, ouders 
en de hele school een groot feest. De kinderen hadden 
hun mooiste kleren aan. De belangstelling voor de winkel 
was groot. Veel bovenbouwers hadden zelfs een deel van 
hun zakgeld meegebracht om bij de Werkende Wereld te 
komen winkelen. Nadat een van de kinderen als directeur 
van de winkel een zelf geschreven woordje deed en het 
lint doorknipte, was de Werkende Wereld echt geopend.
Terwijl de klanten hun inkopen deden en van de koffie 
en cake genoten, stonden wij genietend aan de kant. De 

De werkende wereld
een mini-onderneming 
Willemijn Melis en Charlotte van den Oudenalder
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De werkende wereld

kinderen hadden de taken zo goed verdeeld en hadden 
zoveel zicht op wat er moest gebeuren dat ze ons niet 
nodig hadden. En na verloop van tijd renden kinderen 
van de kassa met hun eerste briefje van vijftig de hele 
winkel door om aan iedereen te laten zien wat ze al 
verdiend hadden. Iedereen reageerde uitgelaten op deze 
prestatie van formaat. 

Je vleugels uitslaan
Na twee winkeldagen was het project ten einde. We ko
zen bewust voor een korte opening om het project zo ex
tra kracht te geven en geen stille dood te laten sterven. 
Het was prachtig om samen met de klas een paar weken 
zo intensief aan een project te werken.
Ons doel was daarmee ruimschoots gehaald. In dit pro
ject zagen wij eigenaarschap, betrokkenheid en allerlei 
talenten voorbij komen. Wij hebben er als groepsleiders 
ook veel van geleerd. Als we kinderen wat meer loslaten, 
dan is er zoveel meer mogelijk dan wanneer we overal 

controle over willen houden. Je vleugels uitslaan gaat nu 
eenmaal pas als je de ruimte krijgt.
Over de leeropbrengsten zijn we zeer tevreden: we 
hebben nog nooit zoveel Kansrijke Taal in een paar 
weken gehoord en gezien bij de kinderen. 
Natuurlijk heeft het hele proces van de winkel bij de 
groep een geweldige indruk gemaakt. De opbrengst 
van de winkel willen de kinderen besteden aan een 
tablet, waardoor kinderen zelf bij kunnen dragen aan de 
kwaliteit van de taalactiviteiten en het onderwijs.
Na dit winkelproject willen we de ondernemerszin van 
de kinderen zeker vaker aanspreken. Als we een andere 
bril opzetten om onze ondernemende kinderen te zien 
ontdekken we legio mogelijkheden op school. 

Willemijn Melis en Charlotte van den Oudenalder werken 
bij jenaplanschool De Ieme in Veghel

‘Ondernemende kinderen op komst’, T. van den Berg, Drachten 2013

Ogenblikje

Verwachtingsvol en met een glimlach en glinsterende 
ogen keek hij me aan, toen ik zijn lijst bekeek. MAVO. 
Alle vakken voldoende, op rekenen en wiskunde na. Op 
geschiedenis scoorde hij het hoogst. Ik was onder de 
indruk en trots op dit kind.
Enkele jaren geleden kwam hij bij ons in het vijfde leer
jaar binnen met nog een jaar ondersteuning van een am
bulant begeleider van de school voor spraakstoornissen. 
Hij glunderde toen ik mijn waardering uitsprak. 
‘Geschiedenis, daar ben ik heel goed in. Ik weet vaak 
nog meer van geschiedenis dan mijn docente’, vertelde 
hij trots. ‘Ik lees dan ook heel veel geschiedenisboeken, 
daar houd ik van. Ik heb nu al elf fouten ontdekt in 
het geschiedenisboek van school. Ik noteer ze. Als ik ze 
allemaal heb ontdekt, ga ik een brief schrijven naar de 
uitgever, want dit kan toch niet. Er staan echt dingen in 
die niet kloppen.’

Over een paar weken komt hij terug met een ontwerp 
voor een tijdbalk in zijn oude school.

Catharina Drent is schoolleider van De Ommewending in 
Veendam
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Het is vrijdagochtend, de bovenbouwgroep komt terug 
van de gym. Geamuseerd zie ik wat er gaande is. In de 
voorhoede van de groep hoor ik Sil, vol enthousiasme, 
luidkeels roepen: ‘Wij gaan staken, wij gaan staken.’ 
Met in zijn kielzog de andere kinderen. Dit belooft een 
boeiende dag te worden. Ik weet zeker dat Kim, de 
groepsleider van deze groep, hier een goede draai aan 
weet te geven.

Sil vertelt: ‘Vrijdagochtend, einde van de week. Het 
weekend en de vrijheid is heel dichtbij. De vrijdag
ochtend vind ik lekker, want we beginnen met gym. Het 
is maar een klein stukje lopen naar de gymzaal en juf 
Kim verzint altijd wel leuke lessen. 
Na de gymles, in de kleedkamer, komen we op een heel 
goed idee: we gaan staken! Door de deur van de meisjes
kleedkamer heen (het sleutelgat zit vol met kauwgom) 
geven we het aan de meiden door. Goed plan, iedereen 
happy. Misschien hoeven we dan minder te werken, in 
ieder geval kunnen we tijd rekken.
Juf Kim steekt haar hoofd om de deur en zegt dat we 
op moeten schieten en juist op dat moment beginnen 
we met z’n allen te roepen: ‘Wij gaan staken, wij gaan 
staken’, terwijl we op de grond gaan zitten. Het is een 
oorverdovend lawaai. Je had haar gezicht moeten zien, 
hilarisch. En weet je wat ze zei: ‘Ik ben benieuwd, kom 
maar mee, dan zullen we weleens zien.’ 
In een protestoptocht lopen we van de gym naar school. 
In de klas gaat iedereen op de tafels zitten en sommigen 
zelfs op de grond. Juf Kim vindt staken prima en ze wil 
heel graag weten waarvoor wij dan staken. En dat is toch 
best een lastige vraag, want eigenlijk willen we gewoon 
niet werken.’Oké, dan gaan we vandaag toch niet wer
ken, maar ik wil dan wel wat meer weten over staken en 
stakingen’ zegt ze.

We praten zeker een uur lang over staken: Waar kun je 
allemaal voor of tegen staken? Hoe doe je dat dan? Op 
YouTube kun je allerlei stakingsacties zien en juf Kim laat 
de onderwijsstakingen, stakingen van vroeger en grap
pige stukjes met Jacobse en Van Es zien. Er zijn dus heel 
veel verschillende redenen om te staken.

‘Voor welk goed doel of welke zaak wil jij een stakings
actie organiseren?’ vraagt juf Kim. Je mag zelf bedenken 
wat en met wie je dit wilt doen. 
Samen met Mark ga ik gelijk aan de slag. We zijn heel 
erg tegen legbatterijen. Spandoek in elkaar timmeren, 
actieposters schilderen, leuzen bedenken en oefenen en 
flyers maken met een pakkende tekst. Best een hele klus. 
Aan het einde mogen we het aan elkaar laten zien en 
uitleggen waarom we dit hebben gekozen en natuurlijk 
vragen aan elkaar stellen. Ook de weeksluiting laten we 
niet aan ons voorbij gaan. Na een verkiezing van de drie 
beste stakingsacties kunnen we ook aan de hele school 
laten zien wat we hebben gedaan. 
Het plan van de ochtend is echt gelukt, we hebben ons 
werk niet uitgesteld, maar we hebben gewoon helemaal 
niet gewerkt. Echt cool.’

Bij de viering komt Kim met haar protestgroep binnen: 
spandoeken, posters, leuzen en enthousiaste, sprankelen
de kinderen. En of ze gewerkt hebben! 
Wat een prachtkinderen en wat een prachtjuf.

Marleen van der Krogt is schoolleider van basisschool De 
Sterrenwacht in Hellevoetsluis en is ook werkzaam bij 
Meesters in Onderwijs

www.meestersinonderwijs.nu

Sil staakt
Marleen van der Krogt

Zet vast in je agenda

Jenaplanconferentie:
van ver… naar dichtbij
terug naar de essentie

13 en 14 november 2014
in Sparrenhorst, Nunspeet

In mei start de inschrijving
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Er is mail. Een allereerste bestelling. Iemand van buiten de school wil betalen voor een door ons gemaakt en 
beschilderd vogelhuisje. Het is een van de producten die we vorige week in onze zelf ingerichte webshop hebben 
geplaatst. Wow!

Kinderen een onderneming laten organiseren en runnen 
is een motiverende en leerzame ervaring. Groepsleiders 
die er ervaring mee hebben, bevestigen dat. Unaniem. 
Er komt energie, creativiteit en daadkracht vrij, vaak ook 
bij kinderen die tijdens de gewone lessen moeite hebben 
om mee te blijven doen. En of je nu je groep een reisad
viesbureau laat vormen, een winkel met producten uit 
de schoolmoestuin laat inrichten of een fancy fair laat or
ganiseren voor een goed doel... ze leren. Dat leren moet 
je breed zien. Zeker, je kunt ondernemerschap prima op
hangen aan vakken als taal, rekenen of wereld oriëntatie. 
Denk maar aan het schrijven van een foldertekst of het 
berekenen van de prijzen van producten. Maar het zijn 
zeker ook vaardigheden en kwaliteiten als samenwer
ken, creativiteit, zelfverantwoordelijkheid, veerkracht en 
zorgvuldigheid die ontwikkeld worden. 

Een project rond ondernemerschap kan tegenwoordig 
niet meer zonder media. Door kinderen te laten werken 
met media sluit je aan bij de belevingswereld van kinde

ren en haal je extra mogelijkheden in huis om onderne
mend leren gemakkelijker te organiseren. Bovendien be
gin je samen met je kinderen aan een ontdekkingstocht 
van wat er allemaal mogelijk is met moderne media, 
zoals software die draait vanaf het internet en laag
drempelig in te zetten apparaten om foto’s en video’s te 
maken en te bewerken, zoals de tablet en sociale media 
als Twitter.

Reisadviesbureau
Voor mijn boek ‘Smihopedia, aan de slag met sociale 
media in het onderwijs’ interviewde ik juf Tessa van 
Zadelhoff: ‘Met sociale media kun je kinderen in bete
kenisvolle situaties brengen’, vertelt ze. Tessa was een 
van de eerste groepsleiders die ondernemend leren en 
sociale media combineerde in haar project Reisbureau 
Beartravel. Haar groep leerde in het project van alles 
over Europese steden door zich online als reisbureau te 
presenteren, waarbij mensen via Twitter echte verzoe
ken in konden dienen voor een reisadvies: ‘Als ik naar 

Een like voor ondernemerschap
Ondernemen met sociale media als leeractiviteit

Erno Mijland

Stappenplan onderneming met voorbeelden sociale media

1 Oriëntatiefase
Wat is ondernemen? Wat gaan we doen? Waar is behoefte aan? Gebruik sociale media bijvoorbeeld voor: 
• een Skypeinterview met een echte ondernemer om inspiratie op te doen.
• het maken van een enquête met Google Forms en dit digitaal verspreiden als marktonderzoek.
• het maken van een woordwolk met Answergarden.ch over de vraag: waar denk je aan bij het woord 

ondernemerschap?

2 Organisatie 
Wie gaat wat doen? Hoe helpen we elkaar? Hoe organiseren we de informatiestromen, zoals notulen van 
vergaderingen en onze administratie? Gebruik sociale media bijvoorbeeld voor: 
• het gezamenlijk schrijven van een ondernemingsplan ‘in the cloud’ met Titanpad.com als digitaal kladblok.
• het maken van een logboek waarin de voortgang en gemaakte afspraken worden beschreven met Wordpress.

net of Blogger.com. 

3 Ontwerp product of dienst 
Hoe zien de producten of diensten eruit die we gaan aanbieden? Gebruik sociale media bijvoorbeeld voor:
• het zoeken naar voorbeelden op Pinterest.com.
• het maken van een gezamenlijk moodboard op Padlet.com
• het voorleggen van de ideeën van de onderneming door een oproep te plaatsen voor een testpanel op Twitter.

4 Verkoopkanaal inrichten 
Hoe presenteren we ons naar de buitenwereld? Hoe kunnen mensen onze producten 
of diensten vinden en bestellen? Gebruik sociale media bijvoorbeeld voor: 
• het maken van een website met Weebly.com.
• het inrichten van een webwinkel met Mijnwebwinkel.nl

5 Promotie
Hoe bereiken we klanten? Gebruik sociale media bijvoorbeeld voor: 
• het maken van een nieuwsbrief met Mailchimp.com.
• het maken van een Facebookpagina voor je onderneming. 
• het publiceren van een promotievideo op YouTube.
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Berlijn ga, is reizen met de trein dan goedkoper dan met 
het vliegtuig en wat moet ik zeker gaan bekijken?’ Ook 
vraagstukken op het gebied van mediawijsheid passeer
den de revue: als je op je website een reisadvies publi
ceert, mag je daar dan zomaar afbeeldingen bij plaatsen 
die je op het internet hebt gevonden? Tessa’s goede 
voorbeeld deed volgen. Zo vormde een andere groep 
een persbureau met een heuse nieuwssite, compleet met 
(video)reportages, interviews en achtergrondverhalen.

Ruimte voor talent
In samenwerking met de Bibliotheek Assen publiceerde 
Itie van den Berg, adviseur op het gebied van onder
wijs en ondernemen, onlangs het boek ‘Ondernemend 
leren met moderne media’ met goede voorbeelden van 

projecten. Een van de 
deelnemende scholen 
was Jenaplanschool 
De Kloostertuin uit 
Assen. Meester Léon 
den Hamer vertelt in 
het boek: ‘Bij ons op 
school leren we met 
elkaar. Wij vinden 
talenten van onze 
kinderen belangrijk. 
We leren wat er toe 
doet, in levensechte 
situaties. We hebben 
leerpleinen en een 
tuin rondom de school 
als natuurleerplein.’ 

De tuin werd het 
vertrekpunt voor een 
onderneming, ge
vormd door kinderen 
van de groepen vijf 
tot en met acht. ‘We 

hebben ondernemingsplannen gemaakt en een webshop 
ontwikkeld. In onze webshop kun je vogelhuisjes zien en 
bestellen. Deze zijn door de kinderen zelf gemaakt en ze 
laten ook zien hoe ze dat doen. Verder hebben we aller
lei PRmaterialen laten ontwikkelen. Ondernemers in de 
buurt adviseren ons en doen aan sponsoring. We hebben 
gewerkt met de iPads van de bibliotheek en filmpjes ge
maakt om nog meer aandacht voor ons bedrijf te krijgen. 
Onze eigen goede doelen? KIKA en de school.’

Durf te vragen
Sociale media hebben de wereld veranderd: via enkele 
virtuele stappen kunnen we bijna iedereen bereiken. We 
kunnen heel gemakkelijk informatie met elkaar delen en 
tijd en plaatsonafhankelijk met elkaar samenwerken en 
communiceren. Kinderen met sociale media laten werken 
in het kader van een serieus project, leert ze veel over 
hoe ze er verstandig mee moeten omgaan. Je zou zelfs 
kunnen stellen: een school waar veel gedaan wordt met 
sociale media is een school waar weinig problemen zijn 
met sociale mediagebruik. 
Dat je zelf misschien nog geen doorgewinterde sociale 
mediaexpert bent is echt niet zo erg. Durf je kinderen 
los te laten, ben er voor ze, ga het avontuur met ze aan, 
leer met ze mee en ontdek! Kennis, ideeën en ervaringen 
liggen voor het oprapen. Je hoeft het alleen maar te 
vragen. En echt, er zal best wel eens wat misgaan. Maar 
ook voor de groepsleider geldt: ondernemen is een 
keer vaker opstaan dan je gevallen bent. Dat is precies 
waarom je zoveel leert van ondernemen: maak fouten en 
doe het de volgende keer anders.

Aan de slag
Wil je zelf aan de slag om je kinderen een krachtige 
leerervaring te bieden in een eigen onderneming, maak 
dan gebruik van de mogelijkheden die sociale media 
bieden. Laat kinderen vanuit de klas de buitenwereld 
onderzoeken, laat ze samenwerken aan gedeelde 
documenten en ontdekken hoe je klanten voor je bedrijf 
kunt bereiken via sociale media. In het stappenplan bij 
dit artikel vind je concrete voorbeelden hoe je dat kunt 
doen.

Erno Mijland is auteur, trainer en adviseur op het gebied 
van onderwijs en ict. 
www.ernomijland.com.

Fotografie: Paul Meijer, Assen

Bronnen
• Berg, Itie van den, ‘Ondernemend leren met moderne media’,  
 Bibliotheek Assen 2013 (gratis in te zien via 
 http://bibliotheekassen.nl/ondernemenderwijs) 
• Mijland, Erno, ‘Smihopedia, aan de slag met sociale media in het  
 onderwijs’, Innodoks 2012
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Ondernemend leren in de Tortelshop
Suzanne Claassen

Sinds 4 juni 2010 heeft jenaplanschool De Petteflet in 
Groningen een tuin en een eigen winkel. In de Tortel
shop worden door de kinderen onder andere producten 
uit de Torteltuin verkocht. Om een beeld te geven hoe 
de tuin en shop werken heb ik drie kinderen, Bram 
Manuhutu, Emma Lipper en Jasper Westers, leden van de 
Tortelshop Ondernemings Raad, de T.O.R., geïnterviewd. 
Zij vinden het bijzonder dat er een winkel is op school. 
Niet iedere school heeft dit. Het leuke hiervan vinden zij 
het ondernemen: ’Het is leuk wanneer je een idee hebt 
en je dat idee ook mag uitproberen. Het is spannend of 
het ook lukt’. Ze geven aan dat je leert hoe een onder
neming werkt: ’Je leert wat je er voor moet doen en 
hoe lang je er mee bezig bent. Je leert waar je aan moet 
denken en samenwerken en overleggen. Je leert ook 
onderhandelen met andere ondernemingen. Je moet 
nadenken hoe duur de producten moeten zijn om winst 
te kunnen maken.’

Ondernemingsraad
De T.O.R. bestaat uit acht bovenbouwers, uit elke boven
bouwgroep een zevende en een achtstejaars. In principe 
worden elk jaar vier nieuwe T.O.R.leden gekozen uit 
groep 7. De achtstejaars hebben al een jaar ervaring en 
werken de nieuwe kinderen in. Zo worden deze door 
de oudsten voorgesteld aan de ondernemingen, waar 
de Tortelshop zaken mee doet. De raad wordt begeleid 
door twee groepsleiders, die de maandelijkse vergaderin
gen voorbereiden waarin de planning en de resultaten 
worden besproken. 
Bram Manuhutu is een van de ervaren leden, die vorig 
jaar door Tristan is ingewerkt. Bram heeft de taak van 
de Public Relations gekregen, omdat hij zich goed weet 
te presenteren en reclame kan maken. Reclame wordt er 
gemaakt via de schoolmail en ook worden er stukjes ge
schreven in de ‘Letterflet’, de nieuwsbrief van de school. 
Er worden posters ontworpen en er wordt marktonder
zoek gedaan. Emma en Jasper doen de in en verkoop. 
Daarbij richt Emma zich vooral op de financiën en Jasper 
meer op de Torteltuin, met de vraag: wat hebben we 
nodig voor de producten van onze tuin? Deze producten 
uit de tuin worden verkocht in de shop. 

Tortelshop 
De ene helft van de producten wordt door de kinderen 
gekweekt in de tuin of gemaakt in de klas. Elke maand 
zorgen minimaal twee groepen voor producten. Soms 

worden daarvoor producten uit de tuin bewerkt en 
wordt er bijvoorbeeld chutney of jam gemaakt. Deze 
producten verkopen erg goed; de zelfgemaakte appel
moes en frambozenjam waren zo uitverkocht. Andere 
producten die dit jaar zijn verkocht zijn: vetbollen, kerst
stukjes, bodyscrub, zeepjes, gedichtenbundels, houten 
poppetjes, boodschappenlijstje houders, dakpannen als 
voederplaten voor vogels in de winter, lavendelzakjes, 
zonnebloemen, sla, boerenkool, appels, aardbeien en 
zaden. 
De inkoop bij de groepen vindt op donderdag plaats, 
waarna de Tortelshop netjes klaargezet en ingericht 
kan worden met de verzamelde producten. Vaak willen 
de kinderen uit de onderbouw hun eigengemaakte 
producten zelf kopen. Die moeten gereserveerd worden. 
Wanneer er iets geoogst moet worden uit de Torteltuin 
helpen de Tuinouders daarbij op vrijdagochtend. 
De andere helft van de producten wordt ingekocht bij 
ondernemers. Zo is er contact met de stadsimker, bij 
wie we de honing inkopen. Bij de molen van Feerwerd 
wordt pannenkoeken en kruidkoekmix ingekocht. Deze 
biologische producten worden goed verkocht. Bij de 
drukkerij worden ansichtkaarten en de logostikkertjes 
van de Tortelshop gedrukt. Bij de houtzagerij van de 
NOVO worden de vlinderhotels en vogelvoederplankjes 
door de shop afgenomen en met winst doorverkocht. 

De winkel geopend 
Op vrijdag is de shop open van 8.15 uur tot 8.30 uur en 
van 11.45 uur tot dat de laatste klant is geholpen. Het 
personeel in de shop bestaat uit bovenbouwers, steeds 
twee tot drie kinderen uit één van de vier bovenbouw
groepen. Op donderdagmiddag wordt in samenspraak 
met een groepsleider de prijslijst van alle artikelen 
gemaakt. 
Emma zorgt er als T.O.R.lid voor dat er twintig euro als 
wisselgeld in de kassa blijft. Als de winkel gesloten is, be
kijkt het personeel, dat die dag verantwoordelijk is voor 
de winkel, hoeveel er is verdiend, dat in een verslag voor 
de T.O.R.vergadering wordt vastgelegd. Emma drukt ie
dereen steeds op het hart dat ze natuurlijk wel goed op 
moeten letten tijdens het afrekenen, want de kas moet 
ook aan het einde wel kloppen. 
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Er wordt altijd winst gemaakt, ook nadat van de op
brengst de producten die bij de groepen zijn ingekocht 
betaald is . 
‘Door in de winkel te staan kom je er achter, dat het 
belangrijk is dat je iets over de producten kunt vertellen, 
waar ze vandaan komen en hoe ze zijn gemaakt.
We denken na over wat duurzame producten en verpak
kingsmaterialen zijn, maar het moet er natuurlijk wel 
goed uitzien’, aldus Bram.
Jasper vindt het fijn dat hij in de Tortelshop leert om met 
klanten om te gaan en te zien welke producten goed 
verkopen. 
Succes met ondernemen geeft een groot gevoel van 

saamhorigheid en trots: ‘Dat hebben wij toch maar mooi 
samen gedaan’.

Suzanne Claassen is groepsleider van de stamgroep 2/3 
van jenaplanschool De Petteflet in Groningen

Voor meer informatie:
‘De Torteltuin en Tortelshop’ H. Venema, in Mensenkinderen, maart 2013
De site van De Petteflet: www.petteflet-groningen.nl Onder het kopje 
EEPA is een aantal artikelen, filmpjes en verslagen over de Tortelshop te 
zien.

Je-Na aan ‘t hart

Voor reacties en informatie kunt u de redactie 
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 
035 6280242 / 06 44236283

Weer een jaar voorbij
Dit is het laatste nummer van de 29ste jaargang; een 
jaargang waar de redactie tevreden op terug kijkt: 
mooie themanummers met het maartnummer over 
‘het voorkomen van pesten’ en het jubileumnummer in 
november over ‘passend onderwijs’ als hoogtepunten. 
Uit de vele reacties blijkt dat we, ook in een kleiner 
formaat en een andere vormgeving, ingegeven door 
bezuinigingen, erin slagen om een goed blad te blijven 
maken. Ook het mailen van artikelen als aankondiging 
van het verschijnen van het blad valt in de smaak. Daar 
gaan we volgend jaar zeker mee verder, waarbij we 
ons hebben voorgenomen om per nummer een artikel 
speciaal voor ouders digitaal te versturen. Dit artikel 
kunt u dan doorsturen aan uw ouders of opnemen in uw 
eigen nieuwsbrief.
Een ander voornemen is om de lezers nog meer bij het 
blad te betrekken. Daarom doen we een beroep op u: 
help ons het blad nog meer te laten aansluiten bij uw 
praktijk! Als u ideeën heeft voor thema’s en artikelen, 
een bijdrage wil leveren in de vorm van een artikel, 
column of gedicht of foto’s, illustraties of cartoons wil 
maken, neem dan gerust contact op met de redactie. 

Thema’s
De redactie is bezig met de thema’s voor het volgende 
schooljaar. We starten in september met het thema 
‘stamgroepen’, naar aanleiding van het telefonische 
onderzoek van de NJPV. Daarom zoeken we scholen 
die willen beschrijven waarom zij voor een bepaalde 
samenstelling gekozen hebben en hoe zij daarmee 
werken. Het openingsartikel wordt een voorpublicatie 
uit het nieuwe jenaplanboek waar op dit moment door 
Hubert Winters en Freek Velthausz de laatste hand aan 
wordt gelegd. 
De andere thema’s zijn:
• november: intrinsieke motivatie.
• januari: uitdagende leeromgeving. Voor dit nummer 

vragen we alle scholen weer om medewerking om een 
foto in te sturen van een plek in of om de school die 
voor kinderen de meest uitdagende leeromgeving is.

• maart: afscheidsvieringen
• mei: creativiteit
Mocht u ideeën hebben of een bijdrage willen leveren, 
neem gerust contact op met de redactie. 

Twitter
Wist u dat Mensenkinderen ook via Twitter is te volgen: 
@mensenkinderen1 
Er zijn al meer dan 365 volgers. Bent u de volgende?
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Ondernemingszin als zelfbeschikkingsrecht
Charlotte Visch

‘Fantastische tips…maar hoe begin ik met zo’n verandering in mijn eigen groep?’ vraagt een groepsleider mij na een 
enerverende studiedag over ‘gelukkige kinderen in een gelukkige klas’. 
Mijn antwoord luidt: ‘Vraag het de kinderen, want zo doe ik het ook.’ Het uitgangspunt is immers: Kinderen weten 
wat er moet veranderen, kunnen die verandering bewerkstellingen en doen dat graag, wanneer ze zich daardoor 
gelukkig kunnen voelen in hun klas.

Zo begint hoofdstuk 6 uit mijn boek ‘Gelukkige kinderen 
in een gelukkige klas’. Wat een optimisme. En wordt 
het door groepsleiders zo ervaren? Zijn ze na zo’n dag 
geïnspireerd om liefdevol en in contact met de kinderen 
de sfeer en dynamiek in de groep positief te veranderen? 
Jazeker! Maar lukt het ze ook? De meeste groepsleiders 
hebben heel veel geleerd op de PABO en waren (of zijn) 
er in hun optiek helemaal klaar voor. Het lesgeven aan 
leergierige kinderen kan beginnen. En wat een teleur
stelling, machteloosheid en wanhoop, wanneer blijkt 
dat de kinderen in de groep niet naar je luisteren, slecht 
opletten, hun werk niet af hebben en je boos aankijken 
wanneer je ze aanspoort om vooral door te werken. Of 
erger: je wordt uitgescholden voor heks, stommeling of 
andere verwensingen. Dan is het moeilijk je te herin
neren waarom je zo’n zin had in het beroep van juf of 
meester. Verdwenen is je optimistische, vriendelijke wijze 
van aansporen. Weg is je voornemen om nooit straf te 
geven. Tegen wil en dank val je terug op de ouderwetse 
werkwijzen van eisen stellen (‘Dit werkje moet vandaag 
af.’), dreigen (‘Als je het niet doet, kun je ook niet naar 
buiten.’), verwijten (‘Wat heb ik nou gezegd?! Het is 
dus je eigen schuld!’) en beledigen (‘Ik had van jou ook 
niet anders verwacht.’). Van je visie ‘altijd in liefdevol 
contact blijven met de kinderen’ is niets meer over. Dat 
is jammer, maar nog niet het ergste. Jij (en de kinderen) 
hoeven zich pas echt zorgen te maken, wanneer jij bent 
gaan geloven in de overtuiging dat je er alleen voor 

staat. Dat je bent gaan geloven dat de kinderen uitslui
tend uit impulsgedrag reageren. Dat ze het slechtste met 
je voor hebben, erop uit zin om je te laten falen en niets 
van jou willen leren. En dat je de gedachte hebt dat je 
het tij helemaal alleen moet keren. Herken jij je hier niet 
in? Heb je nog vertrouwen in de kinderen? Weet je in je 
diepste wezen dat jij en de kinderen de sfeer in de groep 
samen positief kunnen herstellen? Geloof je in gelijk
waardigheid tussen kinderen en volwassenen? Gelukkig! 
Dan zijn de volgende tips voor jou geknipt. 

Nieuwsgierige kinderen
Alle kinderen zijn nieuwsgierig. En nieuwsgierigheid is 
de basis van leren. Wanneer je deze weet te prikkelen, 
worden kinderen ‘wakker’ en gebruiken ze graag hun 
vermogen om nieuwe dingen te leren. 
Onderzoek eens voor je zelf hoe jij zou reageren in on
derstaand voorbeeldje:
Stel je voor dat de zon in de klas schijnt, precies in het 
gezicht van Sandra. Ze zegt: ‘De zon schijnt in mijn 
gezicht.’ 
Hoe zou jij reageren? Ben je meer een hulpvaardige of 
een activerende groepsleider of een groepsleider die 
gelooft in de intelligentie van Sandra of iemand die een 
gelijkwaardige relatie wil neerzetten?
De hulpvaardige groepsleider zegt: ‘Ik doe het gordijn 
wel even dicht.’ De groepsleider, die Sandra in een actie
ve positie wil plaatsen, maar desondanks als hulpeloos, 
onnadenkend wezen ziet, zegt: ‘Doe het gordijn maar 
dicht.’ 
De groepsleider, die Sandra wil activeren met een sug
gestie, zegt: ‘Wat wil je dus nu?’
De groepsleider, die haar wil laten ervaren dat er op 
gelijkwaardig niveau met elkaar wordt gesproken zegt: 
‘Inderdaad. Ik zie het. De zon schijnt in je gezicht.’
De laatste geeft met deze opmerking de aanzet tot een 
echte verandering in het kind zelf. Door op inhoudsni
veau (‘Wat zegt dit kind?’) te reageren in plaats van 
op betrekkingsniveau (‘Jij bedoelt met je uitspraak dat 
ik…’), krijgt Sandra haar probleem teruggekaatst. Ze 
wordt aangesproken als eigenaar van een probleem: 
los het maar op. Dat is respect voor het zelfoplossend 
vermogen van Sandra.

Zelfbeschikking
Stel: Sandra komt niet met een opmerking, maar met 
een vraag: ‘Mag het gordijn dicht?’ Je zou op deze 
vraag vriendelijk kunnen reageren met: ‘Natuurlijk. Ga 
je gang.’ Het klinkt goed. Sandra stelt immers een juiste 
vraag. En toch ben je in een valkuil getrapt. De valkuil 
van ‘Ik bepaal wat Sandra doet’ en ‘Beleefdheid is een 
groot goed’. Er is een (in mijn optiek) andere, betere 
reactie van de groepsleider mogelijk, namelijk: ‘Waarom 
vraag je dat aan mij?’ Ongetwijfeld ontstaat er verwar
ring. Wellicht ook bij jou. 
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Wat is er mis met de actie van de groepsleider om de 
vraag van Sandra beantwoorden? Omdat Sandra op deze 
manier niet leert om zelfstandig te denken, zelfstandig te 
handelen en zelfstandig in te schatten dat dit een situatie 
is die ze gemakkelijk zelf kan oplossen zonder hulp of 
toestemming van de groepsleider. 
Kinderen leren voortdurend dat de groepsleider beslist 
over de meest pietluttige, onbelangrijke zaken. Het doel 
van het ‘gelijkwaardigheidsproces’ is erop gericht om San
dra het vertrouwen te geven dat zij over dit soort simpele 
zaken zelf mag, kan en moet beslissen. De groepsleider 
van Sandra is ‘geslaagd’ voor de gordijntest, wanneer 
deze Sandra zo stimuleert dat ze voortaan zegt: ‘De zon 
schijnt in mijn gezicht, dus ik doe het gordijn even dicht.’ 
Wanneer groepsleiders zich overal mee blijven bemoeien, 
worden kinderen niet zelfstandig en ontwikkelen ze geen 
gevoel voor zelfbeschikking. Onder zelfbeschikking versta 
ik: in zekere mate over je eigen leven beschikken. 

Concentratie en motivatie
Kinderen imiteren de groepsleider. Welk gedrag laat jij 
zien naar bepaalde kinderen? Is je gedrag naar de ‘moei
lijke’ kinderen er één van respect of juist van disrespect? 
Begin je veel van je uitspraken met ‘Door jou/jullie …’? 
Heb je veel ‘ondernemende’ kinderen? Kinderen die veel 
geluiden maken? Voortdurend anderen aanraken? Gewel
dig! Dan kun je deze kinderen inzetten om bijvoorbeeld 
de concentratie te verbeteren en de volgende uitspraken 
van kinderen aan te pakken: ‘Door hem/haar kan ik niet 
werken/opletten.’

Concentreren is een werkwoord en betekent dat je er iets 
voor moet doen. Kinderen kunnen zich heel goed con
centreren, wanneer het voor hen van belang is: spelletje 
op de computer, lego in elkaar zetten of spelen met een 
geliefde knuffel. Kennelijk is de concentratie dan geen 
probleem en heeft hun gedrag te maken met motiva
tie. Je kunt kinderen helpen om zich te concentreren en 
zichzelf te motiveren door uit te leggen dat je binnen en 
buitenoren hebt. De buitenoren moeten dicht, zodat je 
het geluid buitensluit dat je niet nodig hebt. Dat moet na
tuurlijk geoefend worden. Je kunt de kinderen vertellen: 
‘Als je later gaat studeren, ga je daar misschien voor naar 
een andere stad. Dan is het handig om met de trein te 
gaan. In de trein zitten heel veel mensen en ze praten met 
elkaar. Dus …nu gaan we oefenen hoe je dan toch in de 
trein kunt studeren.’ Ons ‘moeilijke’ kind komt nu van pas. 
Het is vast heel goed in het maken van treingeluiden. Dat 
is immers zijn talent: geluiden maken. Je kunt ook de klas 
in twee groepen verdelen. De ene groep maakt treingelui

den, terwijl de andere kinderen proberen te lezen. Deze 
oefening doe je vijf minuten en dan keer je de rollen om. 
Vervolgens doe je een quiz: wie kan de meeste vragen 
over de leestekst goed beantwoorden? Op deze wijze 
stimuleer je opnieuw de interne lotsbepaling.  

Ondernemen en zelfbeschikking
Hoe maak je vanaf nu gebruik van de ondernemingszin en 
zelfbeschikkingsrecht van kinderen in je klas? Betrek hen 
in hun eigen leven. Beantwoord eens voor jezelf onder
staande vragen:
 Wie heeft het voorleesverhaal gekozen? Jij of de kinde

ren? Ging dat democratisch? 
 Hoe houd je contact met de kinderen als je hoofd in 

het boek verdwijnt? Kun je het verhaal ook vertellen? 
Met illustraties in de vorm van verkleedspullen (hoed
jes, jasjes etc.).

 Weten alle kinderen welke lesstof ze later goed kun
nen gebruiken in hun leven? En welke lesstof onbe
langrijk is, maar door de inspectie verplicht is gesteld?

 Weet jij het verschil tussen meedenken en meebeslis
sen? Het verschil tussen pesten en plagen? 

 Weet jij hoe je kinderen sociale vaardigheden helpt 
ontwikkelen? En hoe ondersteun je hen in hun emoti
onele ontwikkeling? Ken jij minstens twaalf woorden 
voor nare gevoelens? Weet jij hoe je die kunt verdra
gen, terwijl je tegelijkertijd een moeilijke les te leren 
hebt?

 Weet jij hoe je ruzies oplost, zodat je vrienden wordt 
met je vijand?

 Weet jij wat je echt belangrijk vindt in het leven? En de 
kinderen?

 Hoeveel recht geef jij de kinderen op een eigen 
(gevoels)leven? Of heb je de neiging te zeggen ‘Ach 
dat valt toch wel mee’ als een kind komt klagen over 
pesterijen?

Ondernemingszin is direct gekoppeld aan de ruimte die jij 
kinderen geeft om zelf te beschikken over hun eigen (in
terne) leven. Kinderen ondernemen op optimistische wijze 
en in gelijkwaardig contact met volwassenen, wanneer jij 
nieuwsgierig bent naar hun motieven, inzichten en oplos
singen. Ben je nieuwsgierig naar de kinderen in je groep? 
Zijn de kinderen nieuwsgierig naar elkaar? Stel morgen 
dan eens de volgende vraag: ‘Wat vinden jullie van mij als 
groepsleider? Wat doe ik nog niet goed? Waar hebben 
jullie behoefte aan?’ 

Charlotte Visch heeft een eigen kindertherapiepraktijk 
Child Consult in Amsterdam, geeft gastlessen, supervisie, 
trainingen voor het basis- en voortgezet onderwijs en is 
initiator van tal van specialisaties en nascholingen. 
Auteur van ‘Angst-wegwijzer’ (over integratieve kinder-
therapie), ‘Kofferkinderen’ (kinderen met gescheiden 
ouders), ‘De sleutel tot je kind’ (over respectvol opvoeden) 
en ‘Gelukkige kinderen in een gelukkige klas’ (over een 
warm schoolklimaat).
 
Voor reacties of informatie: childconsult@online.nl 

Fotografie: Felix Meijer
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Een goede beginsituatie is het halve werk
Belinda Terlouw

In het januarinummer van dit jaar verscheen het artikel Rekenen in de stamgroep. Hierin werd beschreven dat het 
mogelijk is in de stamgroep te rekenen. Daarbij kwamen de consequenties voor de organisatie, het lesaanbod en de 
rol van de groepsleider in grote lijnen aan bod. In dit artikel en artikelen in volgende nummers van Mensenkinderen 
worden deze aspecten uitgewerkt. In deze bijdrage staat de benutting van de methodevrije momenten in de 
stamgroep centraal.

Zoals in het januarinummer van Mensenkinderen werd 
aangegeven, is het verstandig het schooljaar in negen 
blokken van vier weken te verdelen. Ieder blok bestaat 
uit drie ‘methodeweken’ en een projectweek waarin de 
hele stamgroep werkt aan geclusterde domeinen in een 
rijke rekenomgeving. In de ‘methodeweken’ werken 
de kinderen aan vier lessen uit de methode. De vijfde 
les is een methodevrije les. Deze geeft de groepsleider 
de vrijheid om te werken aan dat wat op dat moment 
aandacht vraagt. 

Beginsituatie goed in beeld
Voor de momenten waarop de groepsleider de methode 
los laat, is het belangrijk te weten wat de kinderen al 
kunnen en wat verdere ontwikkeling vraagt. Een scherp 
observatievermogen en vakinhoudelijke kennis zijn 
hiervoor van groot belang. In het onderwijs gaat veel 
onderwijstijd verloren, omdat het aanbod niet altijd past 
bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Het goed in 
beeld brengen van de beginsituatie is dan ook het halve 
werk.
De methodiek Kijken naar Kinderen start hier daarom 
altijd mee door in interviews de beginsituatie op 
schoolniveau in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan 
worden in een teambijeenkomst geanalyseerd en samen 
bepalen zij wat er speelt en waar aandacht voor nodig is. 
Vervolgens brengen groepsleiders de beginsituatie van 
hun groep in beeld. Dat doen zij niet op basis van scores 
op toetsen, al worden die natuurlijk ook meegenomen, 
maar met behulp van foto’s en film. Ze beschrijven wat 
ze waarnemen en hoe ze dit duiden. Deze werkwijze 
brengt de beginsituatie helder in beeld en levert ook een 
bijdrage aan de professionalisering van een team. 
Deze manier van werken is niet alleen een didactisch 
middel, maar ook een reflectiemiddel. In dat wat de 
kinderen laten zien, worden onderwijsbehoeften 
zichtbaar.

Kinderen blijken heel goed in staat te verwoorden 
hoe het rekenonderwijs kan verbeteren. Zo vertelden 
kinderen tijdens een interview waarin de beginsituatie 
van een school in beeld werd gebracht dat hun juf altijd 
zo moe is. Op de vraag hoe dat kwam, gaven zij aan veel 
vragen te hebben. Het lukte de juf niet om al die vragen 
te beantwoorden, waarop het betreffende kind zei zelf 
maar geen vragen meer te stellen, omdat de juf het dan 
nog drukker kreeg. En ze was al zo moe.
Na een half jaar begeleiding van een extern deskundige 
bleken de kinderen twee jaar onderwijstijd te hebben 
ingehaald. Toen de kinderen geïnterviewd werden om 
te achterhalen hoe dit wonder zich had voltrokken, 
vertelden ze dat de juf niet meer moe was. Dat kwam, 
zeiden ze, omdat ze niet meer zoveel vragen hadden. 
Ze waren niet slimmer geworden, maar de juf wist 
veel beter wat ze wel en wat ze nog niet konden. 

Daardoor hoefden ze niet steeds zoveel te vragen. Een 
mooi voorbeeld van hoe een goede analyse van de 
beginsituatie zorgt voor een optimaal gebruik van de 
onderwijstijd en niveauverhogend werkt.

Werken aan een geclusterd domein
Als je in de stamgroep tijdens de projectweken wilt 
werken aan een geclusterd domein is het belangrijk te 
weten wat de kinderen al kunnen en welke doelen je 
op basis van die beginsituatie kunt stellen. Stel je wilt in 
de stamgroep aan het domein Meten werken en je kiest 
gewicht als grootheid. Aangezien je activiteiten uit dit 
domein clustert, kunnen de meetlessen uit de methode 
worden geschrapt.
Omdat in een stamgroep kinderen uit verschillende 
leerjaren zitten die ook nog eens per leerjaar in 
niveau verschillen, is het belangrijk de beginsituatie 
leerlijnbreed vast te stellen. De leerlijn Meten is als volgt 
opgebouwd: vergelijken en ordenen, van natuurlijke 
maten naar standaardmaten, nauwkeurig meten en 
maatverfijning, het metriek stelsel.
In de middenbouw moeten de kinderen kunnen 
vergelijken en ordenen en de standaardmaten kennen. 
Om te weten of kinderen nauwkeurig kunnen meten 
en ze al inzicht hebben in het metriek stelsel, verdient 
het aanbeveling een startpracticum te ontwikkelen om 
de beginsituatie te bepalen. Belangrijk hierbij is dat de 
groepsleider vanuit zijn vakinhoudelijke kennis goed 
nadenkt over de opdrachten. Deze moeten ruimte 
bieden aan alle mogelijke niveaus binnen de stamgroep. 
Vraag daarom niet als het gewicht van de rijst in een pan 
moet worden bepaald hoeveel kilo rijst er in de pan zit, 
maar vraag hoeveel rijst er in de pan zit. De kinderen 
kunnen dan zelf een eenheid kiezen. Zelfs kinderen die 
zich van natuurlijke maten bedienen kunnen er dan 
mee aan de slag. Dat levert ook het inzicht op hoe ze 
maatverfijning inzetten. 

Niet alleen de opdrachten moeten in de voorbereiding 
goed doordacht worden, maar ook de aangereikte 
materialen. Als je een weegschaal aanbiedt om de rijst 
te wegen, is het een kwestie van aflezen. Van wegen 
is dan niet echt sprake. Als je echter een balans laat 
gebruiken, moeten kinderen andere strategieën inzetten 
om het gewicht te bepalen. Een kilopak suiker zou 
teveel helpen en dus minder zichtbaar maken. Als er 
levensmiddelen uit de winkel met een wat ingewikkelder 
gewichtsaanduiding worden neergelegd (bijvoorbeeld 
Maggi Smaakmaker Tomatensoep 64 gr), moeten ze 
ook rekenen met de standaardmaten en is de kans op 
maatverfijning groter. Aangezien ook de kinderen die 
zich nog van natuurlijke maten bedienen zichtbaar 
moeten worden, legt de groepsleider kannen, lepels 
en glazen neer bij de levensmiddelen. De combinatie 
van materialen en opdrachten zorgt er zo voor dat het 
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handelingsniveau van de kinderen in een rijke reken
omgeving zichtbaar wordt.

Het startpracticum is bedoeld om de beginsituatie in 
beeld te brengen. De groepsleider geeft daarom tijdens 
het practicum geen impulsen, maar observeert en maakt 
aantekeningen om te weten waar hij aan heeft te 
werken. Foto’s en film helpen om achteraf, eventueel 
met een collega, te duiden wat er is waargenomen. Het 
is handig om vaker foto’s en films te maken, niet alleen 
om de beginsituatie te peilen, maar ook om tijdens het 
leerproces te monitoren. 
Het startpracticum geeft een groepsbeeld. De kinderen 
werken in heterogene groepen. De groepsleider ziet 
natuurlijk ook individuele onderwijsbehoeften, maar 
om per kind te weten wat precies het niveau is, verdient 
het aanbeveling ook een individuele startmeting te 
doen door schriftelijk werk uit te laten voeren. Deze 
meting moet ook leerlijndekkend zijn om het kind te 
kunnen positioneren op de leerlijn. Vergeet daarbij niet 
de benodigde rekenvaardigheden mee te nemen in 
de meting. In het metriek stelsel moeten de kinderen 
de nulregel kennen en met kommagetallen kunnen 
rekenen. Kunnen ze dit niet, dan moet je daar ook 
aandacht voor hebben tijdens de projectweek. Anders 
kunnen ze misschien wel meten, maar komen ze niet tot 
een goed antwoord.
Deze investering aan het begin van een projectweek 
helpt de groepsleider om in korte tijd doelgericht invloed 
uit te oefenen binnen het domein. De onderwijstijd 
wordt optimaal benut. De kinderen in de stamgroep 
krijgen de gelegenheid met en van elkaar te leren in 
heterogene groepen tijdens practica en in homogene 
groepen als gevraagd wordt om specifieke doelen te 
behalen die in de zone van de naaste ontwikkeling van 
de homogene groep liggen.

Methodevrije les
Bovenstaande werkwijze tijdens de projectweken geldt 
in aangepaste vorm ook voor de methodevrije les tijdens 
de methodeweken. Een van de volgende artikelen gaat 
in op doelen stellen en evalueren, dus dat blijft hier nog 
even onbesproken.
Stel dat er doelen gesteld zijn voor de vier lessen uit 
de methode. De kinderen monitoren zichzelf, maar als 
groepsleider heb je tijdens deze vier lessen natuurlijk ook 
het nodige gezien in de rondes langs de verschillende 
niveaugroepen. Dit is ook een vorm van het in beeld 
brengen van de beginsituatie, al is monitoren wellicht 
een betere benaming. Het kunnen waarnemingen zijn 
die alleen voor een specifieke niveaugroep gelden, maar 
het kan ook zijn dat je iets constateert dat voor de hele 
stamgroep geldt.
Als er gedurende de methodeweek bijvoorbeeld is 
gewerkt aan het optellen en aftrekken, kan de ene 
groep (dat hoeft niet per se een jaargroep te zijn) 
rekenen tot 100, de andere groep tot 1000 en weer 
een andere groep tot 10.000. Binnen deze groepen zijn 
er kinderen die modellen nodig hadden om tot een 
antwoord te kunnen komen. Zij maakten bijvoorbeeld 
gebruik van een getallenlijn. Andere kinderen binnen de 
niveaugroep rekenden puur formeel en bedienden zich 
van handige strategieën.
 

Stel dat het opgevallen is tijdens de rondes langs de 
niveaugroepen dat alle kinderen moeite hebben met 
het doorzien van de structuur van de getallen( getallen 
tot 100, 1000 of 10.000). Je kunt er dan voor kiezen om 
hier met de hele stamgroep op de methodevrije dag 
aandacht aan te besteden en een les voor alle niveaus 
aan te bieden, met eenzelfde spel of opdracht voor alle 
kinderen. Alleen de grootte van de getallen verschilt. 
Ook nu weer geldt dat goed nagedacht moet worden 
welke opdrachten en materialen niveauverhogend 
kunnen werken.

Kinderen leren met en van elkaar

De getallenlijn als model
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Een goede beginsituatie
is het halve werk

Transfer naar structurerend rekenen
Het kan ook gebeuren dat je een specifiek probleem bij 
een paar kinderen in verschillende niveaugroepen con
stateert. Een bekend voorbeeld is de tellende rekenaar. 
Tellende rekenaars zijn er in alle niveaugroepen, of ze nu 
tot 100, tot 1000 of tot 10.000 rekenen. Dit is een hard
nekkig probleem dat aandacht vraagt. De methodevrije 
dag maakt het mogelijk een transfer te bewerkstelligen 
van het tellende naar het structurerende rekenen. 
Dit was bijvoorbeeld te zien tijdens een les rond aftrek
ken die een groepsleider gaf. De kinderen mochten tij
dens de begeleide inoefening eerst zelf springen op een 
getallenlijn om lijfelijk te ervaren wat er gebeurt als je al 
rijgend op een getallenlijn een getal van een ander getal 
aftrekt. Deze inoefening werd met de hele stamgroep 
gedaan, waarbij de groepsleider ruimte bood voor de 
verschillende niveaus.
Nadat de kinderen hadden gesprongen op de getallen
lijn, werd de getallenlijn op het digibord geprojecteerd 
en werd een transfer gemaakt naar een iets abstracter 
handelingsniveau. Toen de kinderen in de zelfstandige 
verwerking met sommen op hun eigen niveau aan de 
slag gingen, mochten ze gebruik maken van bladen met 
lege getallenlijnen, maar ze mochten er ook voor kiezen 
de sommen op formeel niveau op te lossen.
De groepsleider zag dat sommige kinderen tijdens het 
gebruik van de getallenlijn alsnog tellend rekenden. Ze 
verzamelde filmmateriaal die dit in beeld bracht. Ze zag 
na analyse dat bij een som als 89 – 57, eerst 5 sprongen 
van 10 werden getekend en vervolgens een sprong van 
7. Onder de getallenlijn verschenen van rechts naar links 
79, 69, 59, 49, 39. Vervolgens moest er een sprong van 7 

gemaakt worden. De jongen stak 7 vingers op en ging 
terugtellen waarbij hij steeds een vinger weghaalde. Zo 
kwam hij tot 32.
Het was niet alleen bedenkelijk dat hij de getallenlijn 
niet inzette om zijn kleine sprongen op weer te geven, 
maar ook dat hij bij het rekenen tot 100 liet zien nog 
niet eens de sommen tot 10 te hebben geautomatiseerd. 
Er mag worden verwacht dat als ze in het getallenge
bied tot 100 gaan rekenen, ze de som 9 – 7 op formeel 
niveau al wel kunnen oplossen. Tijdens de methodevrije 
dag kun je met deze kinderen nog eens gaan werken 
aan het rekenen tot 10 op formeel niveau door transfers 
te bewerkstelligen van het tellend via het structurerend 
naar het formeel niveau.

Ruimte voor reparaties
De methodevrije dag biedt ruimte voor reparaties zoals 
hierboven beschreven, maar als de doelen van de week 
behaald zijn, kan deze ook gebruikt worden voor het 
toepassen van de opgedane kennis in een rijke rekenom
geving. Je kunt bijvoorbeeld een kist met tennisballen 
in de klas zetten, de stamgroep verdelen in heterogene 
groepen en vragen of zij willen bedenken hoe je erachter 
kunt komen hoeveel tennisballen ieder kind van de stam
groep krijgt als de ballen verdeeld zouden worden. Deze 
opdracht biedt ruimte voor tellende rekenaars, structu
rerende rekenaars en formele rekenaars, die zich zelfs 
kunnen bedienen van het kolomsgewijs rekenen.

Al kijkend naar en pratend over de kinderen kan goed 
ingeschat worden wat de kinderen kunnen en wat de 
zone van de naaste ontwikkeling is. Binnen de stam
groep is het zo mogelijk doelgericht onderwijs op maat 
te bieden waarbij het niet uitmaakt in welk leerjaar de 
kinderen werken. Daarbij is het wel belangrijk dat de 
groepsleider goed kan waarnemen en duiden wat hij 
waarneemt. In de nieuwsbrieven van Kijken naar Kinde
ren staan vele voorbeelden beschreven. 

Belinda Terlouw is Hogeschooldocent Katholieke Pabo 
Zwolle, trainer en consultant en projectleider van 
Kijken naar Kinderen. Samen met Maaike Verschuren 
ontwikkelde zij een begeleidingstraject rekenen-
wiskunde voor jenaplanscholen die in de stamgroep 
willen rekenen.

Voor meer informatie: www.kpz.nl en www.kijkennaarkinderen.nl 

Een rijk probleem biedt ruimte aan alle niveaus

Tellend rekenen tot 100
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Al jaren zagen wij dat de resultaten voor woordenschat en begrijpend lezen achterblijven ten opzichte van 
onze verwachtingen. Tijd voor een nieuwe impuls dus. Daarom hebben wij ons verdiept in de voorwaarden 
voor begrijpend lezen en zijn we op zoek gegaan naar een programma dat past bij ons jenaplanonderwijs. Onze 
onderzoeksvraag was: hoe maak je begrijpend leeslessen actueel, aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol?

Tijdens een conferentie over begrijpend lezen sprak pro
fessor Paul van den Broek over het belang van het leggen 
van causale referentiële verbanden binnen de geschreven 
tekst en het eigen referentiekader. Oftewel het kunnen 
lezen en begrijpen van oorzaak en gevolg en wat het 
een met het ander te maken heeft. Hoe meer de inhoud 
van een tekst aansluit op de voorkennis of eigen ervaring 
hoe groter de kans dat nieuwe informatie opgenomen 
kan worden. Ook sprak hij over het belang van een ruime 
woordenschat, technische leesvaardigheid, schrijfvaardig
heid, kennis van de wereld, mondelinge taalvaardigheid 
en het beheersen van een aantal leesstrategieën. 
Na deze studiedag voelden we ons uitgedaagd om al deze 
voorwaarden te realiseren binnen ons eigen onderwijs.

Hier ligt ons hart
Voor ons staat voorop dat wereldoriëntatie het hart van 
het onderwijs is. Hoewel de teksten van Nieuwsbegrip 
actueel en mooi aangepast zijn op het leesniveau, misten 
wij de aansluiting op onze eigen thema’s. Om die reden 
hebben wij een eigen leestekstendatabase aangelegd met 
daarin teksten die gerelateerd zijn aan de thema’s die bij 
ons aan bod komen. 
Voor ieder thema hebben we drie verschillende teksten 
op vier leesniveaus (groep 4/5, 5/6, 6/7, 7/8) gezocht en zo 
nodig aangepast. In de teksten staat iedere keer een an
dere leesstrategie centraal, zoals voorspellen, herkennen 
van verwijswoorden, afleidingen maken, ophelderen van 
onduidelijkheden en samenvatten. 
Aan iedere tekst is een woordenlijst van twintig woorden 
als uitbreiding van de woordenschat en een powerpoint 
als beeldende ondersteuning toegevoegd. De powerpoint 
bevat enkele afbeeldingen die kinderen prikkelen en 
nieuwsgierig maken. Door verbanden te zoeken in de 
verschillende afbeeldingen krijgen zij een idee van waar 
de te lezen tekst over gaat. 

Talige thema’s
Bij ons op school start een driewekelijks thema met een 
weekopening waarin groepsleiders de aftrap geven. In 
de stamgroep bedenken de kinderen na het zien van de 
powerpoint vervolgens onderzoeksvragen. Het vinden 
van antwoorden op deze vragen vormt het leesdoel voor 
de begrijpend leestekst. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij 
het thema communicatie afbeeldingen laten zien van de 
eerste telefooncentrale, een oude telefoon en de uitvin
der Alexander Graham Bell. Kinderen bedachten vragen 
als: Wie heeft de telefoon uitgevonden? Hoe werkte een 
telefoon vroeger? Hoe werkt een telefoon nu? 
Na het bedenken van de vragen worden de teksten 
gelezen op eigen leesniveau. Kinderen kunnen daarbij als 
houvast een kaart gebruiken waarop beschreven staat hoe 
ze de tekst in tweetallen kunnen lezen. Gebruikmakend 
van de leesstrategieën gaan de kinderen samen op zoek 
naar antwoorden en kleuren de stukjes tekst waaruit zij 
menen een antwoord te kunnen afleiden. 

Naast de tekst krijgen de kinderen twintig ondersteunen
de woorden door middel van een woordenlijst en woord
muur aangeboden. Het gaat om woorden en begrippen 
die in de tekst voorkomen en van belang zijn om de tekst 
te kunnen begrijpen. De woorden worden door middel 
van spelactiviteiten gedurende de week ingeslepen. Door 
uit te beelden, tekenen, beschrijven en een spel in een 
variant op ‘wie ben ik?’ te spelen maken kinderen zich 
de woorden eigen. Deze aanpak is vergelijkbaar met de 
methode ‘Met woorden in de weer’. 
Dagelijks komen de woorden ook in kringgesprekken 
terug. De tekstopdracht is uiteraard ook gekoppeld aan 
het thema en er wordt iedere week een stelling geopperd 
die aanleiding geeft tot de discussie van de week. 
Ook de woordpakketten voor spelling worden aangepast 
aan het thema.
Uiteraard staat de weeksluiting ook volledig in het teken 
hiervan en presenteren de kinderen aan elkaar wat zij 
hebben geleerd. 
In de schakelklas (onze taalklas waar taalkwetsbare 
kinderen in deeltijd aan deelnemen) wordt wekelijks een 
journaal gefilmd, waarin de kinderen verslag doen over 
datgeen wat zij geleerd hebben. Deze filmpjes worden 
door ouders en in de stamgroepen bekeken. 

In de afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het 
zonnestelsel, de Tweede Wereldoorlog, multiculturele 
samenleving, het weer, de geschiedenis van Sinterklaas, 
kredietcrisis, grote uitvinders, lentekriebels en natuurlijk 
actuele onderwerpen als kinderboekenweek, kerst en oud 
en nieuw.

Nu verder
Aangezien wij met driejarige stamgroepen werken 
kunnen we na drie jaar de reeks thema’s en het daarbij 
behorende materiaal uit de begrijpend leesteksten data
base gebruiken. In anderhalf jaar hebben we al een flinke 
database met teksten aangelegd. Als we zo doorgaan, 
hopen we onze eigen Jenaplan begrijpend leesmethode 
te realiseren. 

Wij zien de betrokkenheid bij het begrijpend lezen van 
zowel kinderen als hun ouders enorm toenemen. Naast 
een prachtige groei in de resultaten is er nu ook meer ver
binding tussen wereldoriëntatie, begrijpend lezen, woor
denschat, tekstschrijven en mondelinge taalvaardigheid.

Graag willen wij onze ervaring delen met andere 
jenaplanscholen en wellicht kunnen we iets voor elkaar 
betekenen in de verdere ontwikkeling van de database en 
ons taalonderwijs. 

Floris van der Klein is groepsleider van de schakelklas op 
de Visser ’t Hooftschool in Amsterdam.

fvanderklein@visserthooftschool.nl 

Thematisch begrijpend lezen
Floris van der Klein
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Ruimte voor een kind
Anoek Backer

Dit artikel gaat over de kracht van het jenaplanonderwijs, de kracht van ruimte geven aan kinderen en de kracht van 
het kindgesprek. En over Thibault, een bijzonder, krachtig kind dat als zij-instromer binnenkwam op jenaplanschool 
’t Startnest.

Thibault is zeven jaar wanneer zijn ouders contact 
zoeken met ’t Startnest. Op de school, waar Thibault 
op dat moment zit, loopt hij vast. Zijn ouders vertellen 
dat hij doodongelukkig is op school. Thibault komt niet 
tot werken, leidt andere kinderen af en zit meer buiten 
dan binnen de groep. Adviezen van het bovenschools 
zorgteam werken niet of slechts kortstondig en de school 
waar Thibault op dat moment zit, verwijst hem naar het 
speciaal basisonderwijs. De ouders hebben sterk hun 
twijfels of het speciaal basisonderwijs de plek is waar hun 
zoon zal gaan floreren en wenden zich tot ’t Startnest. 

Geraakt door dit verhaal, besluiten we om met de ou
ders in gesprek te gaan en samen te onderzoeken of ‘t 
Startnest ruimte aan Thibault kan bieden. De gesprekken 
worden gekenmerkt door een grote openheid en eerlijk
heid van beide kanten. De grootste wens die ouders voor 
hun zoon hebben, is dat hij gelukkig wordt op school 
en leren weer leuk gaat vinden. We onderzoeken met 
elkaar de kansen en risico’s en komen al snel tot een po
sitief besluit. Het verhaal, de openheid in het contact en 
de grote bereidheid van ouders en school om de handen 
ineen te slaan, maken dat we Thibault een plek geven op 
onze school. 

Middenbouw
Thibault start in de middenbouw bij Carolien, een stam
groepleider die enorm goed kan loslaten. Carolien be
sluit om Thibault ruimte te geven en observeert hem. Ze 
ziet dat hij vaak de stamgroep uit gaat en een wandeling 
maakt over de gang. Ook loopt hij veel door de groep. 
Door het voeren van kindgesprekken investeert Carolien 
veel in het opbouwen van een vertrouwensband met 
hem. In de gesprekken geeft hij aan dat hij zich verdrie
tig voelt en dat hij ‘anders leert’ dan andere kinderen. 
Hij weet niet wat hij nodig heeft en er lijkt sprake te 
zijn van een grote blokkade op het gebied van werken. 
Carolien heet hem steeds opnieuw welkom en geeft hem 
de ruimte. Na verloop van tijd, merkt ze ineens dat hij, 
wanneer hij door de groep wandelt, betrokken is bij de 
instructies en mondeling deelneemt. Soms staat hij met 
zijn rug naar de groep, wanneer hij een antwoord geeft. 
Ze vertrouwt op wat ze ziet en beantwoordt zijn betrok
kenheid en initiatieven positief en geeft hem werk dat 
hij leuk vindt. Langzaamaan, met vallen en opstaan, gaat 
hij steeds meer aan het werk. Vaak door aansporing van 
de stamgroepleider en heel soms uit zichzelf. Een grote 
stap is gezet. 

Bovenbouw
In de bovenbouw komt Thibault bij Josijn, een stam
groepleider die enorm goed kan ‘vastpakken’. Zij besluit 
om hoge verwachtingen van hem te hebben. Ze bouwt 
aan een goede relatie met hem en stelt tegelijkertijd 
eisen aan hem. Het kindgesprek neemt ook hier een be
langrijke plek in. Josijn observeert Thibault en bespreekt, 
op luchtige wijze, met hem wat ze ziet. Met veel humor 

en geduld krijgt ze hem, wederom met vallen en op
staan, aan het werk. Rond de kinderboekenweek is Josijn 
ontroerd en verrast door zijn tekst en tekening. 

je gelooft je ogen niet
er was eens een jongetje die het moeilijk vond op school
zo moeilijk dat hij stopte met werken
toen ging hij naar een jenaplanschool
daar kwam hij bij een toffe juf
die liet hem leuke werkjes doen en daardoor ging hij 
steeds meer werkjes doen want dan mocht hij daarna 
een leuk werkje doen
toen kwam hij bij een andere juf
die deed alsof ze niets van zijn probleem wist
zij vroeg het jongetje een verhaal te schrijven voor de 
boekenweek
en je gelooft je ogen niet
dat jongetje heeft dit verhaal geschreven

Ondanks alle stappen die Thibault zet en alle positieve 
ontwikkelingen die geoogst mogen worden, ziet Josijn 
dat de blokkade op het werken nog niet is verdwenen. 
Ze vermoedt dat er nog ‘oud zeer’ zit. We spreken af een 
deel van de begeleidingstijd, vanuit de leerlinggebonden 
financiering (inmiddels zijn er verschillende diagnoses 
gesteld) hierop in te zetten.

Buiten de groep
Eén keer per week mag ik met Thibault aan het werk 
gaan. Ik besluit te werken vanuit wat zich in het hier 
en nu aandient. Wanneer we samen aan een rekenklus 
bezig zijn, zie ik plotseling van alles bij hem gebeuren. 
Zijn schouders gaan omhoog, zijn lichaam lijkt gespannen 
te raken en zijn wangen kleuren rood. Thibault zegt dat 
hij het werk niet kan en wil maken en gooit zijn potlood 
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op tafel. Ik vraag hem rustig: ‘Thibault, wat gebeurt er 
nu met je?’ In eerste instantie antwoordt hij: ‘Ik kan dit 
niet!’, slaat zijn armen over elkaar en kijkt weg. Opnieuw 
vraag ik hem: ‘Wat gebeurt er nu met je? Dit gevoel heb 
je vaker, toch?’ Thibault kijkt me nu verbaasd aan. Ik vertel 
hem dat dingen soms zo pijnlijk zijn dat iedereen geneigd 
is strategieën in te zetten, door bijvoorbeeld boos te 
worden, dingen te vermijden of grappen te maken om dit 
niet meer te hoeven voelen. Vervolgens barst Thibault in 
tranen uit en vertelt me snikkend zijn verhaal. Hoe alleen 
hij zich heeft gevoeld op zijn oude school. Hoe pijnlijk 
het voor hem was om niet mee te kunnen doen met de 
rest. ‘Ik mocht aan het einde van het schooljaar zelfs niet 
helpen met schoonmaken.’ Hoe hij het gevoel had niet 
welkom te zijn: ‘Ze wilden me daar niet’. Terwijl Thibault 
vertelt, zie ik steeds meer rust bij hem ontstaan en maakt 
hij meer contact. Ik laat hem zijn verhaal doen en nodig 
hem tegelijkertijd steeds uit om op metaniveau naar zijn 
verhaal te kijken. Ik vraag hem bijvoorbeeld wat hij in die 
situatie van zijn leerkrachten had willen horen. Thibault 
vertelt: ‘Ik had graag gewild dat ze me hadden gezegd: ‘Je 
kunt het, je hoort erbij en je bent belangrijk’. 
Op deze drie belangrijke zinnen zoomen we tijdens de 
begeleidingsmomenten samen in. Ook Josijn gaat hiermee 
aan de slag in de stamgroep. Telkens wanneer Thibault 
werk vermijdt, gaan we terug naar de kern en vertellen 
we hem dat hij het kan, dat hij erbij hoort en belangrijk is. 
Dan ontstaat er contact.

Mijn doosje
In het kader van dit artikel heb ik opnieuw een kind
gesprek met Thibault. Samen kijken we terug op de 
periode waarin hij naar ’t Startnest kwam en wat hierin 
belangrijk is geweest voor hem. Thibault vertelt hon
derduit: ‘Carolien kan heel goed opbouwen en belonen. 
Ze brengt dingen die heel serieus zijn op een grappige 
manier. Uiteindelijk sla ik het dan veel makkelijker op. 
Dan is het leuk om te leren. Met mij moet je veel geduld 
hebben. Josijn heeft veel geduld en daardoor lukt het me 
makkelijker. Zij begint een gesprek vaak met een grapje 

en schakelt daarna weer om naar serieus. Dat werkt ook 
heel goed. Toen ik een individuele leerlijn kreeg voor re
kenen, ging ik weer aan het werk en ging ik steeds meer 
doen. Op een gegeven moment werkte ik zelfs gewoon 
uit het boek. Dat was heel leuk! Ik vond het fijn om met 
jou te praten over mijn verdriet. Je kunt van binnen 
voelen wat waar en niet waar is. Weet je nog dat je mij, 
toen je van ’t Startnest wegging, dat doosje gaf? Je zei 
toen: ‘De buitenkant is heel mooi, maar de binnenkant 
ook. Er zit heel veel in, net als bij jou!’ Ik heb het nog 
steeds. Als ik ernaar kijk voel ik een connectie met jouw 
woorden, alsof jouw woorden in dat doosje zitten. Na 
dit schooljaar ga ik naar het Voortgezet Onderwijs. Ik 
heb hier geleerd dat ik iets kan. Ik denk nu dat ik de hele 
wereld voor me heb. Ik wil graag archeoloog worden en 
denk ook dat dat me gaat lukken.’

Appeltaart
Het verhaal van Thibault is een inspiratiebron voor 
me en hangt al een paar jaar boven mijn bureau. Het 
vertelt me hoe waardevol het is om kinderen ruimte en 
vertrouwen te geven en werkelijk naar hen te luisteren. 
Het vertelt me ook hoe je in het verhaal van kinderen 
antwoorden en openingen kunt vinden. Toen ik twee 
jaar geleden afscheid nam van ’t Startnest, kreeg ik van 
Thibault een appelboompje. We spraken toen af dat hij, 
bij de eerste oogst, samen met mij een appeltaart zou 
bakken. De boom heeft nog geen appels gegeven, maar 
groeit dapper door. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
boom zal gaan bloeien. En als het zo ver is, dan komt die 
appeltaart er.

Anoek Backer is intern begeleider op jenaplanschool ’t 
Bontenest in Maarssen en eigenaar van VIER, praktijk 
voor onderwijscoaching, persoonlijke begeleiding en 
training.

Fotografie: Felix Meijer

De jongen op de foto heeft geen relatie met dit artikel.
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Ondernemende kinderen 
In dit nummer is dit inspirerende 
boek een aantal keren 
aangehaald. Ook zijn er diverse 
citaten uit aangehaald. Het boek 
bevat veel achtergrondinformatie, 
praktijkverhalen, tips en 
instrumenten om zelf aan de slag 
te gaan en met kinderen een 
onderneming op te zetten. De 
vele foto’s, illustraties en kaders 
met meer dan honderd voorbeelden, over ondernemers 
en van experts zorgen voor een aantrekkelijk en 
boeiend boek. Op de CDrom staan voorbeelden van 
vragenlijsten, stappenplan en brieven. Een aanrader!
‘Ondernemende kinderen op komst’, T. van den Berg, 
Drachten 2013, 128 pagina’s, I
SBN9789081712033, € 34,95

Onderwijs in de 21ste eeuw 
Een spel dat past bij het artikel van Martine Creemers. 
Het gaat uit van zeven vaardigheden: samenwerken, 
probleemoplossend vermogen, ICTgeletterdheid, 

creativiteit, kritisch denken, 
communiceren en sociale 
en culturele vaardigheden. 
Bij iedere vaardigheid zijn 
stellingen gemaakt als 
‘Vakoverstijgend werken is 
het meest effectief om het 
probleemoplossend vermogen 

van kinderen te ontwikkelen.’ Het spel kan gebruikt 
worden om met het team en/of ouders in gesprek te 
gaan over het onderwijs. 
Op de webiste www.omjs.nl/O21/spel staan suggesties.
‘O21spel’, A. Meens, Helmond, 2012, 51 gekleurde kaarten 
van 7,5×15 cm, € 19,95

Iedereen kan schrijven
In drie hoofdstukken (theorie, 
didactiek en praktijk) wordt 
beschreven hoe kinderen met behulp 
van de aanpak van taalvorming teksten 
leren schrijven, gebaseerd op hun 
eigen ervaringen. Een zeer informatief 
en praktisch boek voor iedere 
groepsleider die aan de slag wil met 
taalvorming en het schrijven van teksten.
‘Iedereen kan leren schrijven’, S. van Norden, Bussum 2014, 
196 pagina’s, ISBN 9789046903988, € 26,50 

Wetenschap en 
technologieonderwijs
Het derde boek uit een serie 
over het leren onderzoeken 
door kinderen, waarin een 
stappenplan, ontworpen door 
het Wetenschapsknooppunt, 
wordt beschreven. De 
onderwerpen hebben alle 
te maken met toepassingen 
uit wetenschappelijk 
onderzoek. Er worden drie 
projecten beschreven over Waarnemen en 
bewegen, Gevaarlijke ideeën en Onder invloed, waaraan 
jenaplanschool De Lanteerne heeft meegewerkt. De 
bijbehorende website www.wkru.nl/boek toont vele 
filmpjes.
‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’, M. Peeters e.a, 
Nijmegen 2014, 198 pagina’s, ISBN 9789081846127, € 10,00

Onderzoeken
In het januarinummer van 
Mensenkinderen staat het 
artikel ‘Leren vliegen in 
zeven stappen’. Een artikel 
gebaseerd op een boek over 
leren onderzoeken binnen 
wetenschap en techniek op 
de basisschool. Vooral het 
stappenplan geeft kinderen 
en groepsleiders een houvast 
om goed onderzoek te doen.

‘Leren onderzoeken binnen wetenschap en techniek op de 
basisschool’, Bureau Levend Leren 2013, 128 pagina’s, € 20,00 

Jeugdliteratuur
Een informatief boek 
over leesontwikkeling, 
jeugdliteratuur en het inzetten 
ervan in het basisonderwijs. 
Voor iedereen die zich bezig 
houdt met het verbeteren van 
het leesonderwijs, waarbij het 
uitgangspunt is om literatuur 
te verbinden met andere 
vakken. Een groot deel van 
het boek gaat over het 
inzetten van allerlei soorten 
boeken bij het werken in 
thema’s en andere vakken. Een boek waarmee 
ik aan de slag wil gaan.
‘Verborgen talenten, jeugdliteratuur op school’, P. Mooren 
e.a., Bussum 2012, 464 pagina’s, ISBN 9789046902882, 
€ 49,50 

Signalementen



De jarige is negen jaar.
Neefjes en nichtjes
Ze hebben elkaar begroet.
Als golven van de zee
de klippen aan de kust.
Wij lachen: het versterkt de band.
Tussen broers en zussen.
Zingen, taart, cadeaus.
Zij maken muziek
op het nieuw gekregen keyboard
en kist
en mondharmonica
en viool!
Mooie muziek jongens! Blij met je keyboard?
Ze gaan naar buiten.
Slingers, confetti, pakpapier
Zij springen met z’n allen touwtje
Tweede bakje koffie (‘Ja, lekker.’)
Zij doen verstoppertje
Er is nog taart ‘Ja, ik wel.’)
Zij komen met rode koontjes binnen
Mogen we chips? (‘Ja.’)
Mogen we cola? (‘Ja.’)
Het ontslagengesprek rond mijn broer
(Stilte, met gekraak van chips)
Het oude oudersgesprek rond mijn schoonzus
(Stilte rond Ipads)
Het managementgesprek rond mijn zus
‘… dan ga ik de schapen scheren’
klinkt het uit de kinderhoek
‘Iemand een wijntje?’
‘Wie kan er ijzer uit de kist pakken?’
klinkt het uit de kinderhoek.
‘Kan ik voor iemand een toastje maken?’
‘Oh, er zijn genoeg punten om de zombies los te laten!’
‘Nu nog niet, ik ben bijna klaar met mijn boomhut.’
klinkt het uit de Ipadhoek.
‘Doe mij maar een met brie.’
‘Is er al iemand die glas heeft?’
klinkt het uit de Ipadhoek.
‘Is er ook tonijnsalade? O lekker, doe maar voor mij.’

Plotseling staan de kinderen om ons heen.
‘Kirstin is verdronken’, zegt de jongste van zeven. ‘Tja, 
ze sprong uit mijn boomhut in mijn aquarium,’ zegt 
mijn elfjarige zoon. Kirstin komt er grinnikend bij staan. 
Ze trekt bij haar vader een toastje zalmsalade uit zijn 
handen en zegt: ‘Ik dacht dat ik me wel kon verstoppen 
in het zwembad voor de zombies, maar ik dook te diep 
en toen had ik geen adem meer.’ Smakelijk hapt ze in 
het toastje.

Met grote vraagtekenogen kijk ik mijn zoon aan.
‘Mijn zwembad was superdiep en mijn boomhut 
superhoog,’ legt hij me uit.

Ze gaan naar boven: een kussengevecht houden.

Met grote vraagtekenogen kijk ik mijn zus aan.
‘Minecraft op de Ipad’, zegt ze.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was voorheen 
twintig jaar stamgroepleider

Ondernemen


