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In 2013 hebben Ina en Alexandra, medewerkers van het 
jenaplanbureau, 190 jenaplanscholen telefonisch bena-
derd met de vraag hoe de stamgroepen zijn ingedeeld. 
Daarbij is ook gevraagd naar de motieven. 

Uit het onderzoek blijken twee indelingen het meest 
voor te komen, namelijk de twee- en de driejarige 
stamgroep.
Driejarige stamgroep: 1-2, 3-4-5, 6-7-8: 71 scholen
Tweejarige stamgroep: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8: 49 scholen

Andere scholen werken met andersoortige indelingen, 
zoals 
• een aparte groep 3 en/of 8
• een andere indeling in onder- en middenbouw, 

waarbij de derdejaars bij de onderbouw horen, 
bijvoorbeeld 1, 2-3, 4-5, 6-7-8 of 1, 2-3, 4-5-6, 7-8 of 
1-2-3, 4-5, 6-7-8

• een dakpanmodel waarbij groepen elkaar overlappen: 
1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7-8 of 1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8

Motieven
Bij de keuze voor een driejarige stamgroep, 1-2, 3-4-
5, 6-7-8 wordt meestal het argument genoemd dat 
deze indeling conform het jenaplanconcept is. Een 
aantal scholen benoemt daarbij aspecten als jongste, 
middelste en oudste; leerling, gezel, meester; leren van 
elkaar; vergelijkbaar met een gezin; sociaal-emotionele 
ontwikkeling en leren omgaan met elkaar.

Bij de keuze voor een tweejarige stamgroep komen 
de volgende motieven voor: ‘We hebben geen geld 
voor driejarige stamgroepen en daarbij passende 
niveaugroepen. Met het oog op de deskundigheid van 
de groepsleiders durven we een driejarige stamgroep 
niet aan. Wij vinden de leeftijdsverschillen tussen 
kinderen te groot. De hedendaagse methodes zijn niet 
geschikt voor een driejarige stamgroep.’ Het valt op dat 
er vaak argumenten gebruikt worden waarom er voor 
een tweejarige en niet voor een driejarige stamgroep is 
gekozen.

Er worden voor de tweejarige stamgroep praktische, 
didactische en ook pedagogische argumenten genoemd: 
‘Wij zijn een kleine school, voor dit aantal kinderen is 
dit de beste oplossing. De invoering van een nieuwe 
rekenmethode verloopt in een tweejarige stamgroep 
gemakkelijker. Een tweejarige stamgroep is goed 
voor de werkdruk. We hebben nu meer aandacht 
voor individuele kinderen. We hoeven nu minder 
instructiemomenten te plannen dan in een driejarige 
stamgroep. We kiezen voor een tweejarige stamgroep 
met alle instructies in de stamgroep. Met tweejarige 

stamgroepen kunnen we de kwaliteit hoog houden. We 
hebben veel kinderen die extra zorg nodig hebben.’
Het is opvallend dat een aantal van deze scholen van 
mening is dat de kwaliteit van het onderwijs beter te 
waarborgen is in een tweejarige dan in een driejarige 
stamgroep.

Bij de keuze voor een aparte groep 3 of 8 worden de 
volgende argumenten genoemd: ‘We gebruiken voor 
groep 3 Veilig leren lezen. Het leesniveau is te laag, 
daarom kiezen we voor een aparte groep 3. Nu is het 
mogelijk om veel instructiemomenten voor de derdejaars 
te plannen. De kinderen en het team vinden het fijn 
om de achtstejaars als specifieke schoolverlaters in een 
aparte groep te hebben.’

Welke keuze scholen ook maken, vele voegen aan hun 
argumenten toe dat het aantal kinderen medebepalend, 
voor sommige zelfs bepalend is.

Het is jammer dat er in het onderzoek niet gevraagd 
is naar open of gesloten stamgroepen: worden de 
instructies in de eigen stamgroep verzorgd of gaan 
kinderen op bepaalde momenten in jaargroepen uiteen? 
Bij scholen met tweejarige stamgroepen lijken de 
instructies meer in de stamgroep plaats te vinden.

Cartoon: Frank de Man

Vorm volgt functie
Onderzoek naar stamgroepen
Felix Meijer
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Het onderzoek bevestigt wat iedereen zich allang reali-
seerde: voor jenaplanscholen zijn driejarige stamgroepen 
niet meer heilig. Toch was dat jarenlang een kenmerk 
van het jenaplanonderwijs. De vraag die daardoor weer 
actueel is: welke groepssamenstelling kiest een school en 
welke argumenten zijn daarbij doorslaggevend? Welk 
doel streeft een school na, als er voor een bepaalde 
groepssamenstelling wordt gekozen?

Spanning
In ‘Jenaplan 21’ beschrijft Kees Both dat Peter Petersen 
de samenstelling van de groepen als instrument zag 
om ‘spanning’ in een groep te brengen: een middel 
om kinderen te stimuleren zich op allerlei gebieden te 
ontwikkelen. Als kinderen met elkaar optrekken kunnen 
zij van en met elkaar leren, als er tenminste verschillen 
in ontwikkeling zijn. Zo kwam hij op de gedachte om 
drie leeftijdsgroepen bij elkaar te zetten, waarbij het 
leerling-, gezel- en meesterprincipe tot uiting kwam. 
Het is de vraag of deze indeling in driejarige 
stamgroepen ook nog in deze tijd past.

Overwegend heterogeen
In basisprincipe 16 staat dat in een jenaplanschool 
overwegend heterogene groepering van kinderen 
plaatsvindt, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het 
leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. De vraag 
is echter hoe we deze heterogeniteit vorm geven, zodat 
een groep niet slechts een combinatiegroep wordt. 
Zo ervaren veel scholen bijvoorbeeld bij driejarige 
stamgroepen dat de basisactiviteit ‘werk’ en vooral het 
geven van instructies, vooral in de middenbouw, veel 
van groepsleiders en kinderen vraagt. Stamgroepsleiders 
hebben dan het gevoel dat ze niet anders doen dan 
instructies geven aan groepjes kinderen, terwijl anderen 
zelfstandig moeten werken. Niet alleen omdat ze het 
van belang vinden dat kinderen zelfverantwoordelijk 
worden voor wat en hoe ze leren, maar vooral vanwege 
de organisatie om al die instructies mogelijk te maken. 
Een vorm die meer lijkt op een combinatiegroep dan op 
een stamgroep. Zeker als ik groepsleiders ook nog eens 
hoor zeggen dat er tijdens de instructies niet gepraat 
of gelopen mag worden. Niets mis mee om het plannen 

en de werkhouding te oefenen, maar wel als dat drie 
kwartier achter elkaar moet. Daarmee wordt voorbij 
gegaan aan het pedagogische uitgangspunt dat kinderen 
van en met elkaar leren en dat ze steeds zelfstandiger 
worden. Dus moeten ze gelegenheid krijgen om te 
oefenen in het samenwerken, elkaar helpen en het 
vinden van oplossingen, wanneer ze iets niet begrijpen, 
hun schrift vol is of niet verder kunnen met hun werk. 
En daarbij moet gepraat, overlegd en gelopen worden, 
zolang het anderen niet stoort. In stamgroepen hoort 
ruimte en aandacht te zijn voor het werk en de manier 
waarop kinderen ermee bezig zijn. Dit in tegenstelling 
tot een combinatiegroep, waar vooral aandacht is voor 
het werk dat af is en nog afgemaakt moet worden.

Leren van en met elkaar 
Voor mij is een van de meest onderscheidende 
kernmerken van het jenaplanonderwijs dat kinderen 
van en met elkaar leren. Dat een heterogene groep 
daarvoor een geschikte vorm is, zal iedere jenaplanschool 
onderschrijven. 
Zijn driejarige stamgroepen, zoals Petersen die 
voorstond, in deze tijd nog functioneel en haalbaar? Of 
zijn er ook andere heterogene groepen samen te stellen, 
waarin het leren van en met elkaar mogelijk is? 
Met de verschillende artikelen in dit nummer wil de 
redactie u een voorzet geven om de groepssamenstelling 
op uw school onder de loep te nemen. Het zoeken 
naar een juiste groepssamenstelling voor uw kinderen, 
team, school en wijk is een uitdaging. Misschien een 
worsteling, maar zeker ook een levendig en stimulerend 
proces: een zoektocht om het wezenlijke van het 
Jenaplan vorm te geven in deze tijd. 
Stop de discussie over twee- of driejarige stamgroepen 
en het veroordelen van al dan niet toegestane 
groepsindelingen. Zoek de dialoog over hoe we kinderen 
kunnen stimuleren zich te ontwikkelen door van en met 
elkaar te leren.

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

Dag voor interne begeleiders en directeuren 

Woensdag 25 maart, 15.00 - 20.00 uur

Thema:
meerwaarde van het jenaplanonderwijs

Vorm volgt functie
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In een goede stamgroep is het net als thuis
Hubert Winters en Freek Velthausz

Een stamgroep is één groep, niet een verzameling kinde-
ren uit drie verschillende leerjaren of groepen. Je zit dus 
niet in groep 5 maar in een middenbouwstamgroep.
Als je in de stamgroep komt, ga je gewoon verder met 
leren waar je in de vorige stamgroep gebleven bent. De 
jongsten in de middenbouw beginnen na de zomerva-
kantie niet voor het eerst met lezen. Er zijn kinderen 
die al kunnen lezen en schrijven en er zijn kinderen die 
daar nog niet aan toe zijn. De hele stamgroep voelt zich 
verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in de 
stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij. Samen maken 
we plannen en voeren die uit. Want we weten dat 
kinderen van elkaar heel veel leren en daar maken we 
graag gebruik van. Leren is een ingewikkeld proces. En 
leren doe je zelf. Aan de opvoeders de taak om er voor 
te zorgen dat kinderen veel leerkansen krijgen. Kinderen 
zien andere kinderen als voorbeeld, willen ook kunnen 
wat andere kinderen kunnen, en willen het graag goed 
doen! Dat gaat het beste in een omgeving waar je uitge-
daagd wordt en waar je je veilig voelt.

Samen leven en werken
De stamgroep is je ‘thuisgroep’. Daar mag je zijn wie je 
bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In 
een sterk individualiserende maatschappij is de jena-

planschool voor veel kinderen de enige plaats waar ze 
kunnen leren samenleven. Acht jaar lang leren samen 
leven en leren samen werken. Laten we er voor zorgen 
dat veel kinderen die kans krijgen!
In zo’n stamgroep oefen, ervaar je, hoe het is om jongste 
te zijn in een groep en ook middelste en oudste. Iedere 
rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren 
hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om 
iets nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om 
nieuw in een groep te komen. Kinderen groeien van leer-
ling naar gezel en meester, een eeuwenoud principe. En 
als de oudsten eens willen laten zien hoe belangrijk ze 
zijn, hoef je alleen maar te zeggen: ‘Weet je nog toen jij 
de jongste was….’
Kinderen zitten drie jaar in eenzelfde stamgroep bij de 
dezelfde stamgroepleider(s). Drie jaar de tijd om samen 
te werken aan ontwikkeling. Drie jaar de tijd om een 
relatie op te bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie 
is nodig voor de ontwikkeling want ‘zonder relatie, geen 
prestatie’.
De kinderen van de stamgroep zitten elke dag meerdere 
keren in de kring. Dat is de plek waar de groep overlegt, 
leert, plannen maakt, speelt en viert.
Het leren van vaardigheden gebeurt in kleinere groepen. 
Kinderen leren basisvaardigheden van en aan elkaar in 
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tafelgroepen. Die worden handig samengesteld: kinde-
ren gaan daar zitten waar ze hun werk goed kunnen 
doen en met wie ze dat goed kunnen doen. Ook zijn er 
in jenaplanscholen vaste tafelgroepen, samengesteld 
door de stamgroepleider of door de kinderen zelf. Het 
gaat er steeds om dat tafelgroepen zó zijn samengesteld, 
dat je er veel profijt van hebt, dat je er veel van kunt 
leren in de breedste zin van het woord.
Ook komen groepjes kinderen aan de instructietafel 
of in een kleine instructiekring om uitleg te krijgen. 
Heel vaak helpen en instrueren kinderen elkaar en is de 
stamgroepleider meer de regisseur van groepjes lerende 
kinderen. Kinderen met specifieke talenten worden 
ingezet om andere kinderen nieuwe vaardigheden te 
leren. En het zijn niet altijd de besten die mogen helpen 
en uitleggen. Juist voor een kind, dat niet zo goed leest 
is het een uitdaging om te gaan voorlezen aan jongere 
kinderen. Eerst goed oefenen en dan mooi voorlezen. 
Dan ben je belangrijk, dan wil je het goed doen! 

Groepsleiding
Jenaplanscholen stellen bijzondere eisen aan stam-
groepleiders. Dat is nodig om succesvol in stamgroepen 
te kunnen werken. De stamgroepleider is vooral peda-
goog en minder didacticus. Voorwaarde voor een goede 
stamgroep is een positief pedagogisch klimaat. Dat be-
reik je door te werken aan de volgende vier elementen:

LEIDERSCHAP   De stamgroepleider moet vooral een 
leider zijn in de zin van ‘opvoeder’, geïnspireerd zijn 
door het jenaplanconcept en vooral ook goed kunnen 
reflecteren. Een stamgroepleider houdt van leren: Mor-
gen moet het weer beter. Hij reflecteert doorlopend en is 
vanzelfsprekend een goed voorbeeld voor de kinderen. 
Hij laat vooral ook zien hoe het moet. Als je zelf laat zien 
dat boeken spannend zijn en dat je van lezen houdt, dan 
heeft dat zeker een positieve invloed op kinderen.   

INHOUD    Hoe meer je weet, des te beter kun je functi-
oneren. Stamgroepleiders moeten goed weten wat het 
jenaplanconcept inhoudt. Maar ook op de hoogte zijn 
van de leerdoelen. Een groepsleider denkt in doelen. 

Onderwijs gaat vooral uit van ‘wat je moet leren’ en niet 
vanuit ‘wat je moet doen’. Als je met de groep overlegt 
wat je moet leren, kunnen kinderen zelf plannen beden-
ken hoe ze dat willen gaan leren. Je kunt de groep dan 
meer verantwoordelijkheid geven. Hoe meer je weet, des 
te beter kun je onderwijzen.

DIDACTIEK    Leren doen kinderen zelf. Het is belangrijk 
dat stamgroepleiders weten hoe ze kinderen  kunnen 
activeren. De actualiteit moet vaak het uitgangspunt zijn 
van het leren. Dat begint met verwondering, nieuws-
gierigheid. Daaruit ontstaan echte vragen, waar we een 
antwoord op willen. Dat antwoord zoeken we vooral in 
de primaire bronnen door te ontdekken, onderzoeken 
en experimenteren en het de mensen en dingen zelf te 
vragen.

ORGANISATIE   Als je gedifferentieerd wilt werken moet 
je een goede organisator zijn. Als je kinderen meer 
loslaat heb je veel structuur nodig. Structuur zorgt voor 
vrijheid. Als je kinderen alle vrijheid geeft dan ontstaat 
er chaos. Een goed management, een goede planning 
en goed kunnen samenwerken met collega’s, ouders en 
kinderen zijn onmisbare elementen.

Net als thuis
Het jenaplanconcept vraagt om driejarige stamgroepen. 
Dat is wat wij graag willen, maar soms lukt dat niet, nog 
niet. En natuurlijk liever goede tweejarige groepen dan 
slechte driejarige.
Driejarige stamgroepen zijn een belangrijke basis voor 
een jenaplanschool en als je dat nog niet kunt  realise-
ren moet je als school leren hoe je dat in de toekomst 
wel kunt realiseren. In de volgende stukjes beschrijven 
we onder de kopjes ‘goed, beter, best’ hoe je hierin als 
groepsleider en school kunt groeien.

Dit is het dertiende hoofdstuk uit het nieuwe 
jenaplanboek, waar  Hubert Winters en Freek Velthausz 
op dit moment de laatste hand aan leggen.
Fotografie: jenaplanschool Elckerlyc, Gennep, de 
Driestam, Eindhoven en Jenaplaneet, Alphen aan de Rijn
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In een goede stamgroep
is het net als thuis

Een mogelijk groeiproces voor een stamgroepleider en school

Goed
Kinderen zitten in een driejarige stamgroep. Voor het aanleren van basisvaardigheden wordt er veel gewerkt 
in vorderingengroepen. Deze komen voor het grootste deel overeen met de leerjaren. Kinderen die ongeveer 
even ver zijn in hun ontwikkeling komen op vaste tijden bij elkaar voor instructie en eventueel ook voor 
de verwerking. Zo kunnen er vorderingengroepen zijn voor rekenen, taal en lezen. Kinderen hebben de 
mogelijkheid om voor de verschillende basisvaardigheden in andere groepen te zitten. Zo kun je met rekenen 
veel verder en met lezen nog niet zo ver zijn als je leeftijdsgenoten.
Het werken in vorderinggroepen vereist een goed overleg tussen de stamgroepleiders. Uiteindelijk is een 
groepsleider de eerstverantwoordelijke voor het leren van de kinderen in zijn stamgroep. Je moet dan goed 
weten hoe het met je kinderen gaat in de verschillende vorderingengroepen.

In de stamgroepen vinden vooral de kringen en het werken aan thema’s plaats. Er is een groot verschil in 
de organisatie van de cursussen en het stamgroepwerk: de cursussen in vorderingengroepen en het meer 
thematisch werken in de stamgroep.
Het stamgroepwerk bestaat uit samen spreken, vooral in de kring, samen spelen, samen werken aan thema’s 
en samen vieren.
Bij het stamgroepwerk en bij de cursussen is er veel aandacht voor samenwerking. Het onderwijs wordt zo 
georganiseerd dat kinderen veel mogelijkheden krijgen om samen te werken.

Beter 
Kinderen van de driejarige stamgroepen werken in tafelgroepen van drie of vier kinderen. Stamgroepleiders 
zijn heel goed op de hoogte van de talenten van de kinderen. Die worden dan ook vaak ingezet. Leren begint heel 
bewust bij wat kinderen al kunnen. Zo kan de groepsleider bevorderen dat kinderen veel van en aan elkaar leren.
Die talenten zoeken we ook bij de stamgroepleiders van de bouw. We maken bijvoorbeeld gebruik van het 
specifieke taaltalent van een van de collega’s, zodat alle kinderen van de bouw of van de school daarvan 
kunnen genieten. En het motiveert als je mag werken vanuit je passie.
We zijn vooral op zoek naar talent. We gaan niet uit van wat je niet kunt, maar juist van waar je goed in bent. 
Als leren lastig is, zoeken we naar de juiste ingang om het leren te bevorderen. Als het opdreunen van de 
tafels van vermenigvuldiging niet lukt, dan proberen we het met een lied of door het te stappen.

Best
In de driejarige stamgroep hebben kinderen geen vaste plaats. Net als in veel kleutergroepen kies je een plek 
die handig is om je werk goed te kunnen doen. In de stamgroepsruimte zie je dan ook veel verschillende 
werkplekken. Natuurlijk een vaste kring, zodat we snel even samen kunnen komen om iets te bespreken. Er 
zijn plekken om samen te werken en plekken om ongestoord alleen te werken. Er is een grote instructietafel 
en er zijn hoeken met verschillende functies, vaak ook afhankelijk van het thema waaraan de groep werkt.
Het thema waaraan we werken is zo veel mogelijk het uitgangspunt voor het leren in de stamgroep. Het 
schrijven van teksten, uitbreiden van de woordenschat, leesstrategieën worden steeds betekenisvol ingezet en 
hebben te maken met het thema. Als het nodig is, wordt er effectief instructie gegeven. Iedereen begrijpt dan 
ook waarom je dit moet leren. 
De kinderen hebben ook zelf een overzicht van de leerlijnen en doelen, zodat ze weten waaraan ze moeten 
werken. De manier waarop de doelen bereikt worden, bespreken we veel samen in de groep. Kinderen 
dragen veel ideeën aan om te leren. We werken niet veel met werkbladen, maar doen veel betekenisvol werk. 
We weten waar we naartoe werken: een tentoonstelling, interview, documentaire of een musical.

Buiten de stamroep zijn er veel mooie leerplekken. Kinderen hebben geleerd daar goed mee om te gaan. 
Ze storen elkaar niet en denken mee hoe we de school meer en meer kunnen maken tot een leef- en 
werkgemeenschap, een werkplaats voor kinderen in en om het gebouw.
Hiervoor zijn er wekelijks groepsvergaderingen en is er een kinderparlement. Zo werken we samen aan een 
interessante, uitdagende leeromgeving voor alle kinderen.
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Niet alle argumenten die Peter Petersen in ‘Der kleine 
Jenaplan’ noemt voor de verdeling van leeftijdsgroepen 
over stamgroepen zijn voor ons overtuigend. Een strikte 
koppeling van kalenderleeftijden en ontwikkelingsstadia 
lijkt door veel wetenschappers te zijn verlaten, maar 
helaas nog niet door alle beleidsmakers. Voor hen begint 
het leren lezen bijvoorbeeld nog altijd in september 
van het derde leerjaar; een koppeling die problemen 
veroorzaakt. 
In ‘Der kleine Jenaplan’ staan interessante en nog altijd 
sterke argumenten voor heterogene leeftijdsgroepen. 
Petersen noemt er tien die ik in dit artikel samenvat, 
aanvul en actualiseer, ook met behulp van eigen 
ervaringen. 

Tien voordelen
(1)  Juist door verschillen in leeftijd in een stamgroep doen 

zich vruchtbare ontwikkelingsmomenten voor. Petersen 
en zijn medewerkers deden er onderzoek naar. Ze zagen 
dat tweedejaars als vanzelf de taak op zich nemen 
om jongste kinderen in te leiden in het gebruik van 
ontwikkelingsmateriaal, de leefregels in de stamgroep 
en, in het algemeen, dat zij opmerkelijk hulpgedrag 
vertonen. Zij zullen zich herinneren zelf geholpen te zijn 
toen zij als jongsten in de stamgroep kwamen, zo nodig 
kunnen ze daaraan worden herinnerd. 

(2)  Petersen vergelijkt de stamgroep met de driedeling 
in het gildestelsel dat leerlingen, gezellen en 
meesters onderscheidde. Ook in de stamgroep zijn er 
wisselende posities, die zich in elke opeenvolgende 
stamgroep opnieuw voordoen. Een sterke identificatie 
met wie jonger en ouder zijn is daarvan onder meer 
het effect.   

(3) Begaafde kinderen ervaren als jongsten in de 
stamgroep dat capaciteiten ook met leeftijden 
samenhangen. Oudere kinderen kunnen en weten nu 
eenmaal meer. Omgekeerd ervaren oudere kinderen 
die minder begaafd zijn dat zij in vergelijking met 
jonge kinderen tot veel in staat zijn. 

 
(4)  Kinderen met leidinggevende capaciteiten krijgen, 

mede dank zij hun wisselende positie in stamgroepen, 
gelegenheid om zich als zodanig te bewijzen.  

(5)  Als jaarlijks niet meer dan een derde deel van de 
kinderen van groep wisselt, blijven tradities in de 
stamgroep behouden. 

(6)  Het is voor het functioneren van een stamgroep 
gunstig dat er jaarlijks nieuwe kinderen aan de groep 
worden toegevoegd; ze zijn als ‘nieuw bloed’. 

De voordelen van heterogene groepen
Ad Boes



- september 2014 9

(7)  Voor de stamgroepsleider is het een positieve 
omstandigheid dat jaarlijks niet meer dan een derde 
van de kinderen nieuw is. Daardoor kan aan hen 
extra aandacht worden besteed.

8)  In de stamgroep krijgt de rol van de groepsleider 
allereerst een pedagogische invulling. 

(9)  De stamgroep biedt anders en beter dan de jaarklas 
gelegenheid voor een optimale sociale ontwikkeling. 
Er is sprake van leiding geven en ontvangen, sturing 
en gestuurd worden en wederzijdse beïnvloeding. 
De kinderen gaan met elkaar om als goede buren. 
Een jaarklas kan gemakkelijk worden opgevat als een 
collectief waarin allen op dezelfde manier onderwijs 
ontvangen. Een goed functionerende stamgroep is 
een speel-, leer- en leefgemeenschap. 

 
(10) In de stamgroep wordt het primaat van de 

opvoeding zichtbaar; dat is anders en meer dan het 
overdragen van kennis en vaardigheden.  

Spreiding in ontwikkeling 
Onmiskenbaar is het dat Petersen de voordelen van 
heterogene leeftijdsgroepen voor een aanzienlijk deel 
toekent aan stamgroepen van drie kalenderjaren. Dat 
geldt in het bijzonder  voor de argumenten 1, 2, 3 en 
7. De lokale situatie is beslissend voor de wijze waarop 
een school groepeert. Ook hier geldt het adagium ‘vorm 
volgt functie’, in de wetenschap dat ‘voordelen van 
stamgroepen’ zich niet vanzelf voordoen. Je maakt geen 
stamgroep, die kan alleen dankzij optimale begeleiding 
groeien.    
Het leiding geven aan een driejarige stamgroep is niet 
per definitie gemakkelijker of moeilijker dan aan een 
tweejarige. De spreiding in leeftijden in een driejarige 
stamgroep bedraagt niet drie, maar ten minste vier 
kalenderjaren, omdat een deel van de kinderen een 
bepaalde leeftijd niet heeft bereikt en anderen al bijna 
een jaar ouder zijn. De mentale spreiding is aanzienlijk 
groter. Vierjarigen kunnen tot drie jaar in mentale 
ontwikkeling verschillen. Bij twaalfjarigen kan dat 
verschil oplopen tot zeven jaar. Het is een kunst om van 
die spreiding te profiteren en om die te zien als een 
uitdaging in plaats van een schier onmogelijke opgave. 
In een goed functionerende stamgroep kan veel aan de 
kinderen zelf worden overgelaten. Een groot deel van 
de ‘Führungslehre des Unterrichts’ van Petersen gaat 
daarover. Hij onderscheidt daar indirect en direct leiding 
geven. Indirecte leiding heeft betrekking op alle te nemen 
maatregelen die bijdragen aan de beoogde ontwikkeling 
van kinderen, het formeren van stamgroepen daarbij 
inbegrepen. Directe leiding wordt gegeven in de 

pedagogische situatie zelf. Beide zijn onmisbaar en 
beïnvloeden elkaar als het goed is in een voortdurende 
wisselwerking. De reflectie van de stamgroepsleider is 
daarbij het belangrijkste instrument. 

Eigen ervaringen
Ik herkende veel van het bovenstaande toen ik een 
jaarklas (toen heette het nog klas 6, nu groep 8) voor 
een bovenbouwgroep verwisselde. Dat geldt eigenlijk 
voor alle argumenten die Petersen noemt. Heel opmer-
kelijk vond ik het om aan het begin van een schooljaar 
verder te kunnen gaan met waar de groep in juli was 
gebleven. Dat betekende tevens een enorme tijdwinst. 
Tot dan had ik met een nieuwe klas een relatief lange 
gewenningsperiode nodig die tenminste tot de herfst-
vakantie duurde. Er was in de zesde klas een ‘afbouw’ 
in de laatste maanden voor de zomervakantie. In de 
stamgroep helpen oudere kinderen in september als 
vanzelf de kinderen die net in de groep zijn gekomen, 
zo heb ik ervaren. Rond april wisten de oudste kinderen 
naar welke vorm van voortgezet onderwijs ze zouden 
gaan, maar het samenwerken met de andere kinderen 
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ging gewoon tot de zomervakantie door. Zoet houden 
met musicals of (eerder) het kaften van boeken was er 
niet bij.

Toen ik nog werkte in jaarklassen was het een enorme 
opgave om ieder kind binnen een redelijke termijn, 
maar in ieder geval binnen het jaar, thuis te bezoeken. 
In mijn stamgroep, in omvang variërend van 30 tot 
34 kinderen, was dat geen enkel probleem. Met één 
bezoek per week waren de jongste kinderen voor de 
kerstvakantie allemaal bezocht. Voor extra bezoek was 
er in de rest van het cursusjaar gelegenheid te over. 

Continuïteit  
Het is van groot belang om de ontwikkeling van een 
kind gedurende een langere periode dan één jaar te 
kunnen volgen. De gegroeide praktijk waarbij een kind 
met meer dan één groepsleider te maken heeft vraagt 
om bijzondere aandacht. Stamgroepsleiders die een 
partner kiezen of die krijgen toegewezen moeten el-
kaar goed leren kennen en hun pedagogisch en onder-
wijskundig handelen nauwkeurig op elkaar afstemmen. 
Het betekent een groot verlies aan energie om dat 
jaarlijks te moeten doen. Dit argument geldt voor twee- 
en driejarige stamgroepen, maar ook voor jaargroepen. 
Het jaarlijks wisselen van personeel is voor kinderen 
ongunstig en voor een deel van hen zonder meer 
schadelijk. Ook in scholen met jaarklassen verdient het 
aanbeveling dat leraren op z’n minst twee jaar met hun 
groep meegaan.

Voordelen 
Is het correct om bij stamgroepen van ‘voordelen’ te 
spreken? Het woord ‘voordeel’ zou het misverstand kun-
nen oproepen dat ze zich als vanzelf voordoen, hetgeen 
bepaald niet het geval is. Een leeftijdheterogene groep 
biedt voor kinderen rijke mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen die alleen onder de kundige leiding van de 
stamgroepsleider kunnen worden gerealiseerd.
Er is in dit verband nog een voor de hand liggende 
vraag. Hebben de voordelen – met dank aan Johan 
Cruijff – ook nadelen? Ik spreek liever over risico’s in 
plaats van nadelen en van mogelijkheden in plaats van 
voordelen. Het grootste risico lijkt me dat de taken 
en verantwoordelijkheden van een stamgroepsleider 
worden onderschat. Het leiden van stamgroepen is een 
enorme opgave. Een krachtig team, de schoolleiding 
daarbij inbegrepen, is daartoe samen in staat. 
Welke groepering een school ook kiest, het belang van 
zo’n beslissing kan moeilijk worden overschat. Het zou 
heel onverstandig zijn, zo hoop ik te hebben aange-
toond, om de argumenten van Petersen voor heterogene 
groepen als ‘overjarig’ af te doen.

Ad Boes was voorzitter van de Stichting Jenaplan en 
beleidsmedewerker van de Nederlandse Jenaplan 
Vereniging. 
Fotografie: Marco Winters en Felix Meijer

Ogenblikje
Zijn moeder bracht hem vanmorgen in een oranje, rood, 
wit, blauwe jurk. Hij droeg een oranje shirt: ‘HOLLAND’ 
stond erop in grote zwarte letters. Hij was niet de 
enige die vandaag een dergelijk shirt droeg. ‘We eten 
vanavond pizza op de bank voor de TV!’, vertelde hij.
Als ik later de klas even inloop zie ik hem werken met 
Knex. Hij bouwt een motor, samen met Dylan die zes jaar 
ouder is dan hij. ‘Dylan kan goed motoren bouwen’, zegt 
hij ‘en hij is ook heel sterk, hè Dylan?’ Dylan glimlacht, 
haalt zijn schouders op en verdiept zich weer in de 
bouwtekening. ‘Hoe sterk is hij dan?’, vraag ik. ‘Tien jaar 
sterk’, is zijn antwoord.
Dan lokt het computerspel van twee bovenbouwers hem: 
voetbal! Met open mond kijkt hij een poosje naar de 

jongens en het scherm. De jongens spelen onverstoord 
door. 
Een andere bovenbouwer maakt een tekst op de 
computer. ‘Wil jij ook een woord voor mij maken?’, 
vraagt hij. ‘Welk woord wil jij dan schrijven?’, vraagt de 
jongen verwachtingsvol. ‘Poes’, zegt hij. Even zie ik een 
paar wenkbrauwen omhoog gaan en dan tikt de jongen 
‘POES’. 
Zichtbaar tevreden loopt hij terug naar Dylan en de doos 
Knex. De motor is bijna klaar.

Catharina Drenth is schoolleider van De Ommewending 
in Veendam
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In 2013 werd jenaplanschool Montini in Baarn gedwongen om met een gelijkblijvend aantal kinderen terug te gaan 
van elf naar tien stamgroepen. Bedrijfseconomische redenen dwongen de school ertoe om het aantal kinderen in 
-een financieel gezonde- verhouding met de beschikbare formatie te brengen. Plat gezegd; met minder formatie het 
onderwijs aan de kinderen verzorgen. 

Deze aanleiding was de start om een herbezinning te 
maken op het doel - het waartoe- van ons onderwijs. Het 
team wilde niet alleen vanuit financiële en formatieve 
redenen naar de nieuwe organisatie van de stamgroepen 
kijken. We wilden op zoek gaan naar argumenten om 
het werken met onderbouw- (1-2), middenbouw- (3-4-5) 
en bovenbouwgroepen (6-7-8) te herijken op grond van 
het doel van ons onderwijs. Het in beeld brengen van 
onze pedagogische en onderwijskundige doelen moest 
voldoende argumenten geven om te komen tot een 
nieuwe en verantwoorde stamgroepsverdeling.
Bij de herbezinning op het doel van het onderwijs 
kwamen al snel drie dimensies (Biesta, mei 2014) naar 
voren die leidend waren bij de onderwijskundige en 
pedagogische afwegingen. 

Kwalificatie
Bij de eerste afweging gaat het om de dimensie van 
kwalificatie. Deze dimensie wordt gekenmerkt door het 
aanbod van kennis en vaardigheden. In de bestaande 
stamgroepstructuur (1-2, 3-4-5, 6-7-8) is de aansluiting 

van de zes- en zevenjarige kinderen uit groep 3 in 
de middenbouwstamgroep een discussiepunt. Deze 
derdejaars kenmerken zich door een specifieke leerstijl 
passend bij hun ontwikkelingspsychologische fase. 
Een stijl die zich gedurende het schooljaar ontwikkelt 
van het spelend leren naar het meer schoolse leren. 
Een vloeiende overgang voor deze kinderen zou beter 
gerealiseerd kunnen worden door deze groep toe te 
voegen aan de onderbouw. Het aanvankelijk lezen 
en rekenen kan in een onderbouwgroep vloeiender, 
natuurlijker en vanuit het spelend leren worden 
vormgegeven. In een nieuwe driejarige onderbouwgroep 
(1-2-3) moet het spelen en spelend leren centraal 
-blijven- staan! De instructies voor het aanvankelijk 
lezen en rekenen voor groep 3 worden deels in aparte 
instructiegroepen bij het aanvankelijk lezen en deels 
binnen de stamgroep bij het rekenen gegeven. De 
verwerking van de instructies en inoefeningsactiviteiten 
in de vorm van werk en spel worden als onderdeel van 
de dagtaak uitgevoerd in het blok-/werkuur. Bij de 
groepsactiviteiten, bijvoorbeeld bij het aanbod van de 

Breed onder, smal boven
Charles van der Horst
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wereldoriëntatie, biedt de aanwezigheid van derdejaars 
nieuwe mogelijkheden en verrijking van het onderwijs 
in de onderbouw. Jongere kinderen leren veel van deze 
oudste kinderen in de groep.

De structuur van de middenbouw bestaande uit de 
acht-, negen- en tienjarige kinderen (groep 4-5-6) 
wordt gekenmerkt door het schoolse leren, waarbij de 
kinderen de mogelijkheid krijgen om vanuit dag- en 
weektaken zelfstandig en zelfverantwoordelijk te leren. 
De afwezigheid van zevenjarige kinderen (groep 3) 
maakt de nieuwe middenbouw (groep 4-5-6) een qua 
werksfeer, werkaanpak en klassenmanagement tot een 
evenwichtiger groep. De zevenjarigen vragen bij de 
traditionele driejarige stamgroepindeling veel tijd en 
aandacht van de groepsleider. Ook hun manier van leren 
en de spel- en werkactiviteiten bij de cursorische vakken 
sluiten niet altijd aan bij de manier waarop de oudere 
middenbouwkinderen werken.

De versmalde bovenbouw bestaande uit elf- en 
twaalfjarige kinderen (groep 7-8) bestaat qua kennis 
en vaardigheden uit een grote spreiding tussen het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. Werkend 
vanuit een wisselwerking tussen enerzijds individuele 
leerlijnen en anderzijds convergente differentiatie bij 
cursorische vakken biedt deze versmalde bovenbouw de 
mogelijkheden om ‘passend’ onderwijs te bieden aan alle 
kinderen.

Socialisatie
Als tweede dimensie gaat het bij de herbezinning om de 
mogelijkheden tot socialisatie. De stamgroepen moeten 
in ruime mate een veilig pedagogisch klimaat bieden 
aan alle kinderen. Binnen dit pedagogisch klimaat moet 
ieder kind optimaal in de gelegenheid gesteld worden 
om samenwerkend te spelen en te leren. Voor het 
aanleren van de ‘21st century skills’ als samenwerken, 
communiceren, sociale en culturele vaardigheden, 
kritisch denken en probleemoplossend vermogen moet 
de nieuwe stamgroep een goede basis vormen. 
Wij zijn van mening dat een brede onderbouw met vier-, 
vijf- en zesjarige kinderen en de smalle bovenbouw  
bestaande uit elf- en twaalfjarige kinderen beter bij de 
ontwikkelingspsychologische fase van deze kinderen 
past. Vooral in de bovenbouw wordt het pedagogisch 
klimaat door de vroeg puberende kinderen beïnvloed. 
De tienjarigen (groep 6) worden in de driejarige 
bovenbouwstamgroep geconfronteerd met oudere 
kinderen, die in een merkbaar andere ontwikkelingsfase 
zitten. De belevingswereld en het taalgebruik liggen ver 
uiteen.

Eigen persoonlijkheid
De derde dimensie bij de herbezinning betreft 
de vorming van de eigen persoonlijkheid. In een 
jenaplanschool staat deze dimensie in sterke relatie 
tot de socialisatie. Een van de jenaplankenmerken 
is: ’Je wordt mens in relatie tot jezelf, de ander en 

Dag bonte jenaplanscholen
Bont, gezien de veelkleurigheid van de 
jenaplanscholen.

Donderdag 9 oktober 2014 staat de volgende 
dag gepland in de Feniks in Gent, Vlaanderen.

Thema’s:  
Het jenaplanconcept en de veelkleurigheid als 
kracht en relatie met ouders

Inschrijving start begin september, er zijn geen 
kosten aan de dag verbonden.

Voor informatie: njpvjaapmeijer@jenaplan.nl
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de wereld om je heen’. De samenstelling van de 
stamgroep is een belangrijke voorwaarde voor de 
persoonlijkheidsvorming. Binnen een pedagogisch veilige 
stamgroep moet elk kind zijn persoonlijkheid kunnen 
ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. De diversiteit van 
leeftijden en ontwikkelingsfasen moet binnen de zone 
van naaste ontwikkeling liggen. 
Tweejarige stamgroepen als vaste structuur binnen 
de hele school vinden wij een te smalle spreiding 
qua leeftijd om de eigen persoonlijkheid te laten 
ontwikkelen. De driejarige stamgroep geeft vanuit 
het principe van het gildensysteem (leerling, gezel 
en meester) elk kind de mogelijkheid om binnen de 
stamgroep te leren, te spelen en te werken vanuit diverse 
rollen en verantwoordelijkheden. Als jongste, middelste 
en oudste heb je een andere rol in de groep en vraagt 
dit om andere persoonlijke vaardigheden. Wij hechten 
groot belang aan de mogelijkheden die een driejarige 
stamgroep levert aan de persoonlijkheidsontwikkeling.

Prognoses en aantallen
Naast het bekijken van het onderwijs vanuit deze 
drie dimensies vormt de meerjarenprognose van het 
aantal kinderen een belangrijke parameter bij de 
herstructurering van de stamgroepen. Als de prognoses 
om een jaarlijkse wisseling van het aantal stamgroepen 
per bouw vragen, veroorzaakt dit veel onrust. De 
pedagogische kracht van de stamgroep, waarbij het 
kind drie jaar bij dezelfde stamgroepleider in een vaste 
stamgroep zit, moet zoveel mogelijk behouden blijven. 
De prognoses betekenen voor de school dat we bij 
de verdeling van de onder-, midden- en bovenbouw 
het afgelopen schooljaar met een verdeling hebben 
gewerkt van drie onderbouw-, vier middenbouw- en drie 
bovenbouwgroepen (3-4-3). Het komende schooljaar 
wordt de verdeling 4-3-3 en de verwachting is, dat we 
uiteindelijk op een vaste stamgroepverdeling van 4-4-2 
komen. De instroom van vierjarige kinderen en de 
zij-instroom van oudere kinderen worden nauwgezet 
gevolgd. Het kan zijn dat niet elk schooljaar alle 
verzoeken tot zij-instromende kinderen gehonoreerd 
kunnen worden. Het werken met een wachtlijst is daarbij 
een noodzakelijk gegeven.

Veranderingsproces
De transitie van de stamgroepverdeling is aan het 
einde van het schooljaar 2012-2013 ingezet. Doordat 
de formatieberekeningen en de taakstelling om van elf 
naar tien groepen terug te gaan laat bekend waren, 
kon het team pas in de maand mei aan de slag met de 
plannen voor de verandering van de stamgroepindeling. 
Achteraf gezien is zo’n planning veel te laat en heeft 
dit tot veel -terechte- onrust onder ouders en kinderen 

geleid. Gelukkig heeft het team van de ervaringen van 
jenaplanschool De Tichelaar te Gendt  kunnen profiteren. 
Het bezoek aan deze school heeft geleid tot een 
tussenjaar in de onderbouw, waarbij we met één groep 1 
en twee groepen 2-3 hebben gewerkt, alvorens definitief 
over te gaan naar de 1-2-3 onderbouwstamgroep. De 
adviezen vanuit Gendt om niet met 1-2-3 groepen van 
meer dan 27 kinderen te gaan werken, hebben we ter 
harte genomen.  In het schooljaar 2013-2014 hebben we 
gewerkt met twee 2-3 groepen van elk 32 kinderen en 
een groep 1 startend met 26 kinderen en doorgroeiend 
naar 35 (!) kinderen. Deze aantallen zijn achteraf gezien 
uiterst ongewenst geweest; ook in de groepen 2-3. In de 
groep 2-3 is te veel ‘combinatiegroep-achtig’ gewerkt, 
waarbij de jongste kinderen niet altijd de aandacht 
kregen die ze nodig hadden. De onderbouwleidsters 
hebben in dit jaar veel geïnvesteerd in het vergroten 
van hun eigen kennis van de ‘leerstof’ van groep 3, de 
didactiek en een nieuw klassenmanagement voor de 
groep 2-3. Dit heeft enerzijds veel tijd en energie gekost 
en anderzijds een positieve professionele ontwikkeling 
van de groepsleiders opgeleverd.  

Een kans
De aanleiding om vanuit een formatieve taakstelling 
met tien in plaats van elf stamgroepen te moeten gaan 
werken, heeft ons de kans gegeven om kritisch naar 
de stamgroepindeling te kijken en nieuwe keuzes te 
maken. De uitvoering van deze transitie geeft de school 
kwalitatieve impulsen en draagt bij tot een gerichte en 
intensieve professionalisering van het team. Veranderen 
betekent uit ‘je comfortzone’ komen, omgaan met 
onzekerheden,  zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
en denken in kansen in plaats van onmogelijkheden. 
Wij hebben de keuze gemaakt om uit de comfortzone 
van de traditionele stamgroepverdeling te komen. De 
overtuiging en het geloof in de mogelijkheden van de 
nieuwe structuur zijn belangrijke drijfveren om tot beter 
onderwijs en een prettiger pedagogisch klimaat voor de 
kinderen te komen.

Charles van der Horst is schoolleider van de 
Montinischool, Baarn     
Fotografie: Montinischool, Baarn en John F. 
Kennedyschool, Hendrik Ido Ambacht

Informatie 
Gert Biesta lezing:
http://hetkind.org/2014/05/22/longread-gert-biesta-school-laat-de-
maatschappij-buiten-haal-de-wereld-binnen-2/
21st century skills:
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/
benodigde-vaardigheden-voor-de-21ste-eeuw/



- 14314

Vaak hoor ik mezelf tijdens bijeenkomsten met jenaplancollega’s  zeggen dat de samenstelling van onze stam-
groepen nooit een punt van discussie is binnen onze school. Lang heb ik dat met een bepaalde trots gedaan. Tot ik 
me ongeveer een jaar geleden realiseerde dat dat natuurlijk niet echt iets is om trots op te zijn. Veel mooier zou het 
zijn als regelmatig iemand zich af zou vragen waarom we onze stamgroepen ingedeeld hebben zoals wij dat doen: 
onderbouw groep 1-2, middenbouw groep 3-4-5 en bovenbouw groep 6-7-8. 
Hoogste tijd voor een intern onderzoek. Niet alleen naar indeling van onze stamgroepen, maar ook naar de essentie 
van onze jenaplanschool. Doen we (nog) de goede dingen en hoe en waarom doen we wat we doen? Is ons 
onderwijs nog van deze tijd?

We besloten deze vragen tijdens een aantal studiedagen 
aan het hele team voor te leggen. Ook gingen we op 
bezoek bij andere scholen; scholen werkend volgens het 
jenaplanconcept en scholen met andere concepten of  
uitgangspunten. 

Twee- en driejarig
De jenaplanscholen die we bezochten werken 
voornamelijk met twee- en driejarige stamgroepen. 
Op veel scholen is het een issue. Er zijn allerlei, veelal 
organisatorische, problemen te beluisteren rondom 
de samenstelling van de groepen. Op bestuursniveau 
worden beslissingen genomen die vaak zorgen voor 
verandering van samenstelling van de stamgroepen. 
Vaak gaat men terug van drie- naar tweejarige 
stamgroepen. De verwachting is meestal dat de 
(getoetste leer)resultaten wel omhoog zullen gaan en 
dat de organisatie van het leren er eenvoudiger door 
wordt. Andere redenen heb ik (helaas) niet gehoord. 
Vaak dus een opgedrongen keuze, vaak vanuit het 
negatieve.

Heterogene groepen
Naast andere jenaplanscholen bezochten we ook een 
aantal ‘nieuwe’ scholen, die allemaal met heterogene 
groepen werken. En die keuze voor het werken in hetero-
gene groepen is door hen heel bewust gemaakt. Prachtig! 
Helemaal mooi om te zien dat die heterogeniteit overal 
op eigen manier wordt vormgegeven, passend bij de 
doelen van dat moment van de betreffende school. Veel 
van deze scholen zijn kindcentra, met ook kinderen van 
0 tot 4 jaar.
Er wordt veel gekozen voor het werken in units. We zagen 
scholen met units van honderd, tweehonderd en zelfs 
driehonderd kinderen. Teams bestaand uit leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers, assistenten, vakleerkrach-
ten, ouders, studenten en vrijwilligers zorgen er samen 
voor onderwijs op maat. Binnen de units is vrijwel op 
alle scholen nog altijd sprake van een ‘thuis’groep. Bij de 
een heet het stamgroep, bij de ander (t)huis-, mentor- of 
basisgroep. Die groep is de thuisbasis voor elk kind. Daar 
hoort het bij een vaste stamgroepleider, mentor, coach, 
leerkracht of docent.

Gluren bij de buren
Anite van Oijen
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We zagen op diverse scholen verschillende soorten units.
Bij een school bestaat een unit uit ongeveer 110 kinderen 
die verticaal is georganiseerd. Iedere unit bestaat uit vier 
mentorgroepen, waarvan in twee groepen kinderen zitten 
in de leeftijd van vier tot ongeveer acht jaar. In de andere 
twee groepen zitten kinderen van ongeveer acht tot en 
met twaalf jaar. Elke unit vormt dus een eigen schooltje 
voor vier- tot twaalfjarigen. 

Een andere school die we bezochten is ingedeeld in drie 
soorten units. De kinderen binnen de unit vallen in één 
leeftijdsgroepering. Eén unit met kinderen van 0 tot 3 jaar, 
units van kinderen van 3 tot 8 jaar en units van 8 tot en 
met 12 jaar. Iedere unit functioneert als ‘mini-school’ als 
een zelfstandig deel van de school. 

We zagen ook een school waarbinnen de kinderen altijd 
in een van de vier grote units werken: unit 0-4 jaar, unit  
4-6, unit 6-9 en unit 9-12. De kinderen behoren niet 
tot een stamgroep binnen de unit. Wel hebben zij een 
basisgroep waarin ze de dag starten en waar de ‘werkver-
deling’ voor de dag gemaakt wordt.

De scholen lijken op elkaar, maar ieder maakt, passend bij 
zijn school, de voor dat moment juiste keuze. Bij een van 
deze scholen waren de ontwikkelingsfases van kinderen 
bepalend voor de samenstelling van de groepen:
• Bij kinderen van 0-3 jaar ligt het accent op veilige 

gehechtheid, exploratie en bewustwording.
• Bij kinderen van 3–8 jaar gaat het om sociale rollen en 

spelen, langzaam verschuivend naar steeds meer on-
derzoeken en het leren van basisvaardigheden zoals 
rekenen, lezen en schrijven.

• De oudere kinderen van 8–13 jaar vinden steeds meer 
een plek in de wereld, passen basisvaardigheden toe, 
presenteren en ontdekken hun eigen kernkwaliteiten. 

Passend onderwijs
Voor een studieweek mocht ik een week naar Graz in 
Oostenrijk om integratiegroepen te bezoeken. In een zo’n 
groep zitten maximaal 25 kinderen. Vijf van hen hebben 

een speciale zorgbehoefte. De kinderen werken altijd met 
twee groepsleiders. Samen zorgen ze voor inclusief onder-
wijs. Speciaal onderwijs komt vrijwel niet meer voor. 
Bijna al dit onderwijs was (wederom) gebaseerd op jena-
planprincipes. De groeperingsvormen waren zeer verschil-
lend (van twee- tot zesjarig). Overal wordt geëxperimen-
teerd. Uitgangspunt is steeds: Wat werkt het best, wat is 
op dit moment voor die kinderen en juffen mogelijk? 

Kinderen bepalen op vrijwel alle beschreven ‘unitscholen’ 
hun eigen leerdoelen, werken volgens leerlijnen, zijn veel 
bezig de wereld te ontdekken, hebben een hoge mate 
van zelfstandigheid en krijgen veel verantwoordelijkheid 
voor hun eigen ontwikkeling.

Een andere bril
Het lijkt mij een aanrader voor veel jenaplanscholen en 
scholen die ‘worstelen’ met de indeling van hun stam-
groepen om ook eens te gaan gluren bij (nieuwe) buren. 
Je ziet weer hoe belangrijk een heterogeen opgebouwde 
omgeving voor de ontwikkeling van een kind is. Je ziet 
veel prachtige staaltjes van jenaplanonderwijs, terwijl 
het die naam niet draagt. Je leert weer eens met een 
andere bril te kijken naar je eigen concept en de invulling 
daarvan. 

Met het schrijven van dit artikel had ik vooral voor ogen 
om ook anderen aan te sporen de eigen school en het 
eigen gedachtegoed eens even te parkeren. Blijf niet de 
bekende wegen bewandelen, omdat dat eenmaal zo door 
iemand bedacht of ontwikkeld is. Blijf niet hangen in vas-
te patronen, maak er zeker geen dogma’s van. Werk van-
uit principes waar je achter staat en waar je van geniet. 
Iedere school is uniek, zo is er maar één en kies daarom 
weer voor jenaplanonderwijs en zorg dat het passend is 
voor jouw school. 

Anite van Oijen is schoolleider van jenaplanschool 
Antonius Abt. Engelen
Fotografie: jenaplanschool De Driestam, Eindhoven en 
Felix Meijer
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Van klas naar unit
Marianne Rongen

In augustus 2004 opende basisschool Wittering.nl in Rosmalen haar deuren. Deze school geeft onderwijs vorm naar 
het idee van herontwerp. Verschillende uitgangspunten en ideeën van onderwijsvernieuwers uit het verleden en 
heden zijn bij elkaar gebracht en krijgen plaats in de praktijk. Daar past ook het werken in units bij.

Sinds mensenheugenis worden kinderen in Nederland 
in klassen ingedeeld en krijgen doorgaans onderwijs 
van een of enkele leerkrachten. Op traditionele 
vernieuwingsscholen worden kinderen in heterogene 
groepen samengebracht, meestal voor de duur van 
een jaar. Op sommige vernieuwingsscholen kunnen 
groepen naar leerstofaanbod of interesse veranderen 
van samenstelling. Doorgaans vallen deze groepen onder 
supervisie of verantwoordelijkheid van een of meer vaste 
begeleiders. 

Drie units
Bij Wittering.nl is het principe van klassen en groepen 
losgelaten. Kinderen worden op Wittering.nl 
samengebracht in een zogenaamde unit. Op dit moment 
zijn er bijna 280 leerlingen verdeeld over drie units. Een 
unit bestaat uit ongeveer honderd kinderen van een 
bepaalde leeftijdsgroep. In unit één zitten kinderen van 
4 tot en met 6 jaar, in unit twee kinderen van 6 tot en 
met 9 jaar en in unit drie kinderen van 10 tot en met 
12 jaar. In een unit werken meerdere medewerkers 
met verschillende opleidingsachtergrond in een team 
samen. Er werken een teamleider (regisseur), leerkracht 
(mentor), onderwijsassistent (begeleider) en deskundige 
op gebied van dans, drama, bewegingsonderwijs, 
muziek, beeldende vorming en techniek (specialist) 
samen. Het team van medewerkers (ongeveer vijf per 
dag) draagt samen de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van alle kinderen van een unit. 

’s Morgens komen kinderen in een vaste basisgroep bij 
elkaar. Per unit zijn er vier basisgroepen, die op een vaste 
plek in het schoolgebouw hun dag in een kring starten 
en afsluiten. De medewerkers van de unit rouleren 
dagelijks van basisgroep, zodat zij alle kinderen en hun 
ouders goed leren kennen. Het ochtendritueel start 
met een gezamenlijk verstillingsmoment voor de hele 
school. In het open gebouw, waarin door kastenwanden 
en relingen functieruimtes zijn gemaakt, klinkt om 
half negen een rustig muziekje als teken van de start 
van de schooldag. Voor ouders een teken om het pand 
te verlaten. Tijdens dit moment krijgen kinderen de 
gelegenheid om te acclimatiseren en zich open te stellen 
voor de schooldag. Na een persoonlijke groet, affirmatie 
(positief zinnetje dat je zo goed in je hoofd opneemt 
dat je er echt in gaat geloven) of mededeling bespreekt 
de medewerker het aanbod van de dag. Ook krijgen 
kinderen te horen of ze die dag mee moeten doen aan 
een begeleide activiteit of instructie. 

Kunst van het loslaten
Na de kring kunnen kinderen in hun unit aan de slag 
op de verschillende speel-en werkplekken, elk met hun 
specifieke mogelijkheden. Kinderen van verschillende 
leeftijden werken en spelen met elkaar samen. Zij leren 
van en met elkaar. De ene keer  is een kind instructeur 
of coach, terwijl het een andere keer hulp ontvangt. De 

Vandaag vertelt Koen dat gisteravond zijn kat is 
overreden. Door zijn tranen heen verwoordt hij 
zijn gevoelens. Zijn groepsgenoten steunen hem 
door lieve woorden en een arm om de schouder. 
Ondertussen weet de begeleider dat het voor Koen 
vandaag niet mee zal vallen, om zijn gedachten 
bij zijn werk te houden. Na de kring neemt de 
begeleider de tijd, om samen met Koen zijn wensen 
en behoeften te bespreken. Koen wil graag in een 
hoekje met een foto van zijn kat verdrietig zijn. De 
medewerker stelt al zijn collega’s op de hoogte over 
de ervaring van Koen en samen geven zij Koen de 
ruimte die hij nodig heeft om zijn verdriet te uiten.
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medewerkers hebben ieder hun eigen mogelijkheden, 
interesses en daaruit voortkomende taken. Naast het 
verzorgen van introducties, instructies en begeleiding 
van kinderen in hun leerproces is de kunst van het 
loslaten een van de meest uitdagende opdrachten van 
de medewerkers. In de uitnodigende leeromgeving 
vindt elk kind wat het nodig heeft om zich te kunnen 
ontwikkelen. De medewerkers volgen de kinderen in 
hun activiteiten, geven feedback, stellen vragen of geven 
aanwijzingen, maar bovenal moedigen ze kinderen aan 
door het geven van ruimte en het laten maken van eigen 
keuzes. 

Ateliers
In het atelier, waar een veelheid aan materialen 
geordend naar soort en kenmerk te vinden is, 
kunnen kinderen aan de slag met beeldende 
vormingsactiviteiten. Er is aandacht voor autonome 
kunst, maar ook het trainen van vaardigheden krijgt 
aandacht. In de taal-en rekenruimte oefenen kinderen 
alle lees-, spelling- en rekenvaardigheden die zij op 
het Eurekaplein (ontdekplein) in allerlei ontdek- en 
onderzoekactiviteiten kunnen toepassen. In het theater 
krijgen kinderen dans- en dramalessen en tonen hun 
mogelijkheden tijdens presentaties en uitvoeringen. 
De jongste kinderen kunnen in allerlei spelvormen hun 
talenten in de driedimensionale wereld ontwikkelen. 
Er is volop gelegenheid tot bewegen, zowel binnen als 
buiten, waar kinderen zich na een inspannende activiteit 
in bewegingsspel kunnen ontladen.
      

Gedurende de dag kiezen kinderen zelf hun rust-, eet en 
ontspanningsmomenten. Het motto ‘Baas van eigen buik 
en blaas’ wordt serieus genomen. Het is voor iedereen 
vanzelfsprekend dat je je behoeften uitstelt tijdens een 
begeleid aanbod en bij het plannen van je dag rekening 
houdt met vaste structuren in het programma, zoals 
gym- of dansaanbod. 

Doorstromen
Het schooljaar is op Wittering.nl verdeeld in vier 
kwartalen. Na elk kwartaal is het mogelijk om door 
te stromen naar een volgende unit. In overleg met 
medewerkers, ouders en kinderen wordt gekeken in 
welke unit het kind het best tot zijn recht komt. Dit 
betekent dat het ene kind zich bepaalde leerstof in 
unit 2 eigen maakt, terwijl een ander kind dit leert in 
unit 3. Door de open structuur kennen alle kinderen 
en medewerkers elkaar, wordt er continu in elkaars 
nabijheid gewerkt en is het samen ontwikkelen in een 
flexibele organisatie een alledaags begrip. 
Na elke schooldag ontmoeten de personeelsleden elkaar 
met een kopje koffie en vertellen elkaar hun ervaringen 
van de dag. Vervolgens worden de observaties, 
ervaringen en belevingen die hebben plaats gevonden 
per unit besproken en worden de ruimtes en het aanbod 
voor de volgende dag voorbereid.

Marianne Rongen is regisseur bij Wittering.nl
Fotografie: Felix Meijer

In het atelier bij Natasja maken de 
kinderen vandaag kennis met mixed 
media. Uit tijdschriften worden door 
Susan en Maxime plaatjes geknipt die ze 
op een groot vel plakken. Ilse die mee 
kijkt denkt dat het werkstuk met verf 
en ecoline verfraaid kan worden, zeker 
als er ook nog gebruik gemaakt wordt 
van een tamponeerkwast. Natasja volgt 
het proces van de meiden en geeft hen 
een knipoog als zij hun werk even laten 
liggen om een tussendoortje te eten. 
Vandaag blijken deze meisjes een groot 
deel van de dag in het atelier door 
te brengen. In de evaluatiekring aan 
het einde van de schooldag vertellen 
zij aan hun groepsgenoten wat ze 
geleerd hebben. Het werkstuk is een 
inspiratiebron voor anderen, dat belooft 
wat voor Natasja morgen.
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Op de Morgenster is bewust gekozen voor driejarige stamgroepen, zo-
dat een kind een keer jongste, middelste en oudste is. In de stamgroep 
ervaart het kind een vertrouwde situatie, lijkend op dat van een gezin 
met broertjes en zusjes.
Door het werken met verschillende jaargroepen in één stamgroep  

bevorderen we de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de 
kinderen: een jonger kind kan leren van een ouder kind. Het oudere kind 

leert zich verantwoordelijk voelen voor het jongere. Een warm pedagogisch 
klimaat ligt hieraan ten grondslag.

Kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende 
talenten, ervaringen, rijping en prestaties, leren met en 
van elkaar. Elk kind kan in de stamgroep op zijn eigen 
niveau werken, een ander helpen of hulp krijgen. Het 
wordt als totale persoon aangesproken.
De stamgroepleider volgt kinderen meerdere jaren en 
bouwt aan een stevige relatie. Hij speelt een essentiële 
rol bij het scheppen van een veilig klimaat.  
 
Groepsvorming
In de eerste weken van het schooljaar wordt in de groe-
pen veel aandacht gegeven aan het functioneren in en 
van de groep: wie vraag je om hulp, hoe bied je hulp, 
wat zijn de afspraken in de school en in de groep?
Een positieve cultuur biedt jongere kinderen de kans om 
te observeren en zichzelf te spiegelen aan de oudsten 
van de groep. Op het moment dat zij oudsten zijn, 
kunnen ze het voorbeeld zijn voor de jongeren. Heel 
belangrijk is het om negatieve leiders te voorkomen.
In de eerste weken van het schooljaar wordt een goed 
pedagogisch klimaat gecreëerd. De stamgroepleiders 
plannen tijd om stil te staan bij de fasen van groepsvor-
ming (forming, storming, norming en performing), zodat 
de groep een goed functionerende stamgroep kan wor-

den. Hiervoor gebruiken ze onder andere de methode 
‘Kinderen en hun sociale talenten’ en het boek ‘Grip op 
de groep’.
In de stamgroep hebben kinderen taken en verantwoor-
delijkheden, maar juist ook inspraak. Zo worden in de 
bovenbouw de groepen pas ingericht als de kinderen op 
maandag na de zomervakantie op school komen. In klei-
ne groepjes maken kinderen een plattegrond van hun 
ideale inrichting. In de kring wordt, samen met de stam-
groepleider, uiteindelijk besloten welke plattegrond het 
beste past bij de stamgroep. Ook worden de kinderen 
betrokken bij het verder inrichten van hun eigen lokaal.
Door dit proces goed te observeren en te ondersteunen 
zijn groepsprocessen vanaf de eerste dag zichtbaar: welk 
kind is de leider, welk kind neemt verantwoordelijk-
heid, welk kind durft vragen te stellen, welk kind is een 
volger?
De kinderen krijgen de mogelijkheid om een taak binnen 
de groep te kiezen, waar zij de komende weken verant-
woordelijk voor zijn. Dit kan zijn het digibord schoon-
maken, melk halen of de papierbak legen. Maar ook het 
bijhouden van de moestuin en het draaiende houden van 
de moestuinwinkel zijn onderdeel van de taken van de 
stamgroep. 

Een leef- en werkgemeenschap met 
driejarige stamgroepen

Annemiek Hoogeveen

De stamgroep is de centrale groep 
waarin het kind leert, leeft en 
werkt in een jenaplanschool. 
Jenaplan, Historie en Actualiteit, 1990 
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Stamgroep doorbroken
Door ook groepsdoorbroken samenwerkmomenten in te zetten, 
hebben kinderen de mogelijkheid om ook buiten hun eigen 
stamgroep te zoeken naar maatjes met hetzelfde niveau. Het 
keuze-aanbod is daardoor ineens veel groter, dan wanneer ze in 
hun eigen groep moeten blijven. 
Voor de stamgroepleider heeft het groepsdoorbroken werken 
en het geven van instructie aan een niveaugroep als voordeel, 
dat zij ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen over de ont-
wikkeling van de kinderen. 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
Vanaf de onderbouw worden kinderen gestimuleerd in hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Door te werken met week-
taken leren ze kiezen, plannen en samenwerken. Kinderen leren 
op hun eigen niveau gestructureerd te werken. Tijdens de blok-
periode is het mogelijk om binnen de stamgroep te werken met 
kleine instructiegroepen, terwijl de andere kinderen zelfstandig 
aan het werk zijn. De stamgroepleiders hebben door het werken 
met kleine instructiegroepen goed zicht op de onderwijsbehoef-
ten van individuele kinderen. 
In de groep proberen we zoveel mogelijk het unieke in ieder 
kind te benadrukken. Kinderen mogen hun kwaliteiten benut-
ten en worden ook gestimuleerd om ‘out of the box’ te denken 
en iets nieuws uit te proberen. 

Leef- en werkgemeenschap
Het samen zijn en leven is op de Morgenster erg belangrijk. 
De kinderen, teamleden en meeste ouders kennen elkaar en 
noemen elkaar bij naam. De school is een echte leef- en werkge-
meenschap.
We hebben er bewust voor gekozen om de kinderen in de 
pauzes allemaal tegelijk buiten te laten spelen op het levendige 
schoolplein. Een groene en uitdagende leefomgeving die in 
de afgelopen twee jaar is aangelegd door kinderen, ouders en 
teamleden. In de wilgenhutjes, de kinderbuitenkeuken en bij de 
waterpomp spelen kinderen uit onder-, midden- en bovenbouw 
in een gezellige, ontspannen sfeer. 
We beginnen op maandagmorgen samen in de grote zaal, waar 
de weekopening geleid wordt door een van de stamgroeplei-
ders. Regelmatig ondersteunen kinderen hierbij door het uitspe-
len van toneelstukjes. In de weekopening komt het godsdienst-
thema aan bod, zingen we samen en mogen de jarigen van de 
week naar voren komen.
Op vrijdag sluiten we de week af met een weeksluiting. De 
stamgroepen presenteren eens in de drie weken wat zij de 
afgelopen weken beleefd en geleerd hebben. Bij deze vieringen 
staat het samen delen en beleven centraal: kinderen, groepslei-
ders en ouders. 

Annemiek Hoogeveen is schoolleider van jenaplanschool De 
Morgenster in Geldermalsen
Fotografie: Marco Winters en Felix Meijer
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Op de Jenaplaneet werd al jaren gewerkt met tweejarige stamgroepen: 3 groepen 1-2, 3 groepen 3-4, 2 groepen 
5-6 en 2 7-8 groepen. De onderbouwgroepen kleiner dan de bovenbouwgroepen. Voor het schooljaar 2009-2010 
moesten we van tien naar negen groepen. We maakten de keuze voor een 2-3 stamgroep. 
Vanwege natuurlijke krimp (minder kinderen in heel Alphen aan den Rijn) stonden we anderhalf jaar later voor 
de uitdaging nog een stap terug te gaan. Van negen naar acht stamgroepen voor het schooljaar 2011-2012. Op 
het eerste gezicht leek het logisch, gezien aantallen, organisatie en historie, om weer naar de oude indeling van 
tweejarige stamgroepen te gaan.
Als directeur roep ik dan graag: ‘Vorm volgt functie’. En gelukkig is mijn team dan onmiddellijk alert en enthousiast. 
Want… we gaan in gesprek over onze visie over wat, wanneer, hoe geleerd wordt door kinderen. Wat hebben de 
kinderen nodig? En welke organisatievorm past daar dan het beste bij?

We hingen een lange strook behang aan de wand. Van 
begin tot einde stelde deze de hele basisschoolperiode 
voor, van groep 1 tot en met groep 8, van 4 jaar tot en 
met 12 jaar. Tijdens verschillende teambijeenkomsten 
vulden we de strook met doelen. In welke fase, welke 
periode vindt welke ontwikkeling plaats, zowel cognitief 
als sociaal-emotioneel? 
Daarnaast keken we evaluatief naar de kwaliteiten 
van onze huidige stamgroepen. Met extra aandacht 
voor de stamgroep 2-3: Wat is waardevol en willen we 
behouden? Waar liggen knelpunten en kansen?
Wat viel ons daarin bijzonder op:
• De rijkdom van de 2-3 groep 
• De basis van veel cognitieve vaardigheden wordt 

gelegd in de groepen 4 en 5 (spellingregels, 
leesstrategieën, tafels).

• Een steeds groeiende diversiteit in leerniveau, -tempo 
en -stijl vanaf groep 6.

• De instructiedruk in de stamgroepen 3-4 is hoog.
• De invloed van puberende achtstegroepers is in een 

7-8 stamgroep relatief hoog.
• Instroom van nieuwe kinderen in grote 1-2 

stamgroepen is moeilijk.

In onze verzameling werd eigenlijk als vanzelf de 
passende vorm zichtbaar. We wilden gaan werken met 
één instroomgroep 0-1, twee groepen 2-3, twee groepen 
4-5 en drie groepen 6-7-8.

De onderbouw
Voor de onderbouw ontstond er nog een extra 
uitdaging. Er kwamen namelijk 17 kinderen in de 
instroomgroep, 34 kinderen in groep 2 en 26 kinderen in 
groep 3.
Dat zou betekenen dat we twee stamgroepen 2-3 van 30 
kinderen zouden hebben en een instroomgroep startend 
met 17 kinderen die tot kerst uit zou groeien naar 24 
kinderen. Al pratend ontstond de overtuiging dat het 
hier nog beter kon en kwamen we tot de volgende 
vragen en aandachtspunten:
• Er zijn kinderen die net een half jaar op school zijn en 

nu al naar een 2-3 groep zouden moeten gaan. Zijn 

zij wel lang genoeg oudste geweest? En al voldoende 
ingeburgerd in het schoolleven? Zijn ze echt toe aan 
deze andere leeromgeving?

• Kunnen we beter gebruik maken van de ruimtes die 
we hebben? We hebben namelijk vier lokalen voor 
drie groepen.

• Voor de derdejaars is het fijn en nodig als zij, met 
name in het begin van het schooljaar, voldoende rust 
en aandacht hebben voor het inscholen in nieuwe 
werkvormen (plannen, lees- en rekenwerk).

• Kunnen we een krachtiger leeromgeving organiseren 
waarin kinderen nog beter met en van elkaar kunnen 
leren?

Er werd verhit gediscussieerd. Goed geluisterd. 
Wezenlijke vragen werden gesteld. Er werd out of 
the box gedacht. Getwijfeld. Gedurfd. En we kwamen 
tot het volgende concept, waarbij de gezamenlijke 

Andere onderbouwgroepen
Annemieke de Boer
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verantwoordelijkheid van het onderbouwteam en de 
behoefte van kinderen om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen de belangrijkste uitgangspunten waren:
• Kinderen blijven ongeveer een jaar in de 

instroomgroep. Dan kunnen ze goed wennen aan het 
dagelijkse schoolse leven, de rituelen en de werkwijze. 
En zo zijn ze ook een periode ervaren instromers die 
nieuwkomers kunnen helpen.

• Daaruit volgt bijna als vanzelf dat er ook kinderen 
halverwege het schooljaar zullen doorstromen naar 
een 2-3 groep.

• Van het vierde lokaal maken we een gezamenlijk 
werklokaal. We creëren er nieuwe en ruime 
werkhoeken. Hier kunnen kinderen uit alle drie 
stamgroepen voor kiezen tijdens de blokperiode. ’s 
Ochtends alle kinderen uit groep 0-1 en 2, ’s middags 
ook derdejaars. Zo ontmoeten kinderen elkaar 
weer (vanuit een vorige groep) en ontstaan er meer 
mogelijkheden om met en van elkaar te leren. 

• We creëren een ‘werkervaringsplek’ voor een 
afgestudeerde pabostudent die nog geen baan kan 
vinden. Die krijgt op deze manier de mogelijkheid 
ervaring op te doen, met de afspraak dat de tweede 
helft van het schooljaar een betaalde baan geboden 
wordt. De instroom neemt dan namelijk zodanig toe 
dat we tijdelijk een negende stamgroepleider kunnen 
aanstellen.

• Deze groepsleider gaat ook extra bewegingsonderwijs 
aanbieden aan de tweedejaars, zodat zij voldoende 
beweging krijgen.

• Tot kerst tellen de stamgroepen 2-3 26 kinderen. 

Dat geeft fysieke ruimte en meer mogelijkheid voor 
aandacht door de stamgroepleider. Na kerst stromen 
er dan nog zeven of acht kinderen door naar een 
stamgroep 2-3.

Stamgroep 2-3
We zoomen nog even in op de kracht van een 2-3 
stamgroep. In de evaluatie zijn we allemaal positief 
over de rijke leeromgeving die dit biedt in het leren en 
samenleven. Welke krachten springen er uit?

Leren van en met elkaar
Een omgeving die bol staat van aanbod rond taal en 
rekenen. Door diverse instructies, materalen, hoeken, 
werkvormen kunnen alle kinderen in deze fase (4-7 
jaar) zich uitgedaagd voelen om verder te ontwikkelen. 
Jongsten zien, horen, experimenteren met wat er 
allemaal te leren valt de komende tijd. Oudsten 
verwoorden, helpen, doen voor wat ze aan het leren zijn. 
Er kan eenvoudig afgewisseld worden tussen schriftelijk 
werk en werken met het hele lijf. In boekjes, in hoeken, 
samen en alleen. Veel wordt in deze fase hardop gedaan, 
ondersteund door taal. Daarmee hinderen kinderen 
elkaar niet, ze stimuleren elkaar juist.

Zelfstandigheid
De angst van sommige groepsleiders was dat er 
teveel zelfstandigheid gevraagd zou worden van de 
tweedejaars. Dat ze te vaak, te snel moeten omgaan 
met uitgestelde aandacht. De praktijk wijst echter het 
tegenovergestelde uit. Kinderen helpen elkaar meer 

Als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken
blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht
Als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht
blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd
Als ik blijf geloven
zoals ik altijd heb geloofd
blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan
Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan
blijft mij overkomen wat me altijd overkomt
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en kunnen meer. Ze lossen zelf zaken op en blijken dus 
zelfstandiger dan we hadden gedacht.

Werkhouding
De ontwikkeling van een goede werkhouding gaat 
vloeiender. De overgang van groep 2 naar groep 3 gaat 
soepeler. Dat komt enerzijds doordat de kinderen als 
jongste al veel hebben gezien en dus weten wat van ze 
verwacht wordt als ze oudste zijn. Anderzijds ziet de 
stamgroepleider de hele ontwikkeling die elk kind vanaf 
groep 2 doormaakt en kan daardoor de doorgang in 
groep 3 beter begeleiden.

Samen
Door onze hele onderbouworganisatie leren de 
groepsleiders meer kinderen kennen en maken meer 
gebruik van elkaars observaties en kwaliteiten. Er 
ontstaan meer gesprekken over de begeleiding van 
kinderen, de inrichting van de leeromgeving en er wordt 
meer samengewerkt.

Instructies
Er wordt goed nagedacht over welke instructies er worden 
gegeven, aan welke kinderen en in welke samenstelling. 
Wat kan met de hele stamgroep? Steeds vaker merken we 
dat het niet erg is dat kinderen al iets horen of zien waar 
ze (nog) niet aan toe zijn. Het creëert ook ander leren. Er 
worden instructies gegeven in een kleine kring of in een 
ander lokaal. Kortom: er is meer diversiteit.

Na bijna 3 jaar werken in deze nieuwe organisatievorm 
concluderen we met elkaar dat we heel tevreden zijn. In 

de oudertevredenheidenquête geven ouders aan dat hun 
kind met veel plezier naar school gaat. Natuurlijk valt 
hier en daar nog wat te verbeteren, zoals de overgang 
tussen de verschillende stamgroepen. Niet alle inhouden 
sluiten optimaal op elkaar aan. Een aandachtspunt voor 
de komende tijd om aan te werken, vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, in vertrouwen en met elkaar. 

Annemieke de Boer is schoolleider van Jenaplaneet in 
Alphen aan de Rijn

Andere onderbouwgroepen

Tweejarig gesloten
Op de Prins Mauritsschool werken we in tweejarige 
gesloten stamgroepen. Dit houdt in dat alle instructies in 
de stamgroep plaatsvinden. De opbouw van de groepen 
is op dit moment: 2 groepen 1-2,  1 groep 2-3,  1 groep 
3-4,  1 groep 5-6,  1 groep 6-7 en 2 groepen 7-8. Deze 
samenstelling is ontstaan door het aantal kinderen in de 
diverse groepen.
Uiteindelijk willen we overgaan naar de volgende 
indeling: 3 groepen 1-2, 2 groepen 3-4, 2 groepen 5-6 en 
2 groepen 7-8. Een vierbouwenstructuur brengt rust en 
duidelijkheid. 

De keuze voor de gesloten stamgroep heeft de volgende 
voordelen:
• Kinderen hebben maximaal twee stamgroepleiders.
• Het volgen van de cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen is overzichtelijker.

• Het biedt goede mogelijkheden om een leef- en 
werkgemeenschap in de groep vorm te geven.

• Het biedt mogelijkheden om de instructie en de 
verwerking meer op maat aan te bieden.

De tweedejaars worden bij de overgang naar groep 
3-4 eenmalig verdeeld van drie groepen over twee 
groepen. We noemen dat de A- en de B-stroom. Het 
kind blijft, gedurende zijn schoolloopbaan, in die 
stroom. Tenzij er redenen zijn om veranderingen in de 
groepssamenstelling aan te brengen. Het verdelen van 
kinderen wordt hierdoor in principe beperkt tot één keer 
in de schoolloopbaan van het kind. 

Arnold Teune is directeur van de Prins Mauritsschool in 
Rijswijk

Stap voor stap toewerken naar de essentie 
van het jenaplanonderwijs tijdens een 
uitdagende onderwijsconferentie op

13 en 14 november

www.jenaplan.nl/nl/NJPV_conferentie_2014.html



Om ons goed als jenaplanschool te kunnen profileren 
kozen wij in 2012 voor een jenaplanopleiding met 
het hele team. De opleiding gaf ons de motivatie en 
handvatten om te gaan doen wat je als jenaplanschool 
belooft in de basisprincipes en kernkwaliteiten. En 
het werd meer: we wilden van open naar gesloten én 
van twee- naar driejarige stamgroepen. Spannend en 
uitdagend!

De Springplank is ooit als kleine openbare basisschool 
begonnen. Vanwege het lage leerlingenaantal werden 
toen drie leerjaren bij elkaar gezet. Toen de school be-
gon te groeien konden er tweejarige combinatiegroepen 
gemaakt worden, wat het werken makkelijker maakte. 
Het team zag de voordelen van het werken in twee- en 
driejarige groepen en dat was dan ook de aanzet om een 
jenaplanschool te worden. Enkele leerkrachten volgden 
de jenaplanopleiding, de tweejarige stamgroepen bleven 
en er werden steeds meer jenaplaninvloeden en –activi-
teiten geïntroduceerd. Uiteindelijk werd de Springplank 
een jenaplanschool. 

Open stamgroepen
Iedere dag wisselden de kinderen voor taal, rekenen 
en/of spelling. Dit werd vanuit praktisch oogpunt zo 
gedaan; de methodes die gebruikt werden waren immers 
nog niet gemaakt voor gecombineerde groepen. De 
stamgroepleiders bereidden voor maar één leerjaar de 
instructies en weekplannen voor en zij keken het werk 
na van het leerjaar waar zij instructie aan gaven. Dit 
scheelde natuurlijk een hoop tijd, maar was dat ook het 
beste voor het kind en de groep?

Herhaaldelijk werd de werkwijze geëvalueerd. Het 
probleem waar we altijd tegenaan bleven lopen, was dat 
je niet alles van de kinderen wist. Al was er nog zo veel 
overleg over de kinderen en de instructies, toch konden 
we ouders niet altijd vertellen waarom hun kind iets wel 
of niet goed deed of hoe de stof aangeboden was. Ook 
de leerlijnen en de doorgaande lijn binnen de school 
waren niet altijd duidelijk. Door de angst voor het meer-
werk wanneer de instructies in de eigen groep gegeven 
zouden worden, bleef alles bij het oude.

Door het dagelijks wisselen voor instructies, was er 
ook iedere dag sprake van nieuwe groepsvorming. De 
kinderen bleven vaak strijden om hun plek binnen de 
instructiegroep wat ten koste ging van de instructies, de 
samenwerking en het sociaal-emotioneel functioneren 
van de kinderen. Wanneer er een dag niet gewisseld 
hoefde te worden, werd er gejuicht door de kinderen. 
We hoorden dat wel, maar wat deden we er mee?
Het werd voor ons daarom steeds belangrijker om deze 
problemen aan te pakken. We wilden meer rust en zicht 
op onze kinderen, maar vooral ook meer en beter contact 
met en tussen de kinderen in onze stamgroepen. Gesteund 

Wij gaan de uitdaging aan
Eefje van de Loo
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Wij gaan de uitdaging aan

door de gezamenlijke visie van het team én de inhouden uit 
de jenaplanopleiding gingen we uitproberen hoe het was 
om meer en meer in de stamgroep te gaan doen.

Gesloten stamgroepen
Rond 2011 zijn we gestart met het geven van instructies 
voor spelling en Engels in de eigen groep. Langzaam maar 
zeker werd er voor steeds minder instructies gewisseld. 
Nieuwe methodes gaven daartoe meer gelegenheid. Niet 
altijd werden de instructies gezamenlijk gegeven. Er was 
nog regelmatig sprake van instructie  aan een soort com-
binatiegroep. Omdat de behoefte bij de stamgroepleiders 
bestond om meer doelgericht te werken, konden methodes 
anders gebruikt worden. We durfden ze meer los te laten en 
langzaamaan kwamen er échte stamgroepen. 
Uiteindelijk zijn we in 2012-2013 in de bovenbouw in ge-
sloten stamgroepen gaan werken en is ook de onderbouw 
steeds meer in de eigen stamgroep gaan doen. De aan-
leiding hiervoor was dat we het overzicht op de kinderen 
graag terug wilden en de groepsprocessen wilden verbe-
teren. We zijn enthousiast geworden over de mogelijkheid 
van het anders formeren van onze stamgroepen, zeker toen 
we eens goed naar andere scholen gingen kijken. De vraag 
rees al snel of we met stamgroepen of combinatiegroepen 
werkten. Waren we überhaupt wel tevreden over hoe we 
werkten? Konden stamgroepleiders voldoende hun eigen 
talenten kwijt en kregen onze kinderen voldoende kans om 
hun talenten te laten zien?

Naar een driejarige stamgroep
Wij zijn een jenaplanschool. Dan moet je doen wat je 
belooft in de kernkwaliteiten en basisprincipes! Bij de 
kernkwaliteiten draait alles om relatie. Zo zien wij de 
voordelen van het principe van jongste-middelste-oudste. 
Op die manier heeft een kind ieder jaar een andere rol 
en is de overgang van jongste naar oudste minder groot. 
Daarnaast biedt het de stamgroepleider de gelegenheid een 
goede relatie op te bouwen en te onderhouden door de 
langere periode waarin een kind in de groep zit. Door het 
gesloten karakter van de groep is er gelegenheid de relatie 
te verdiepen. 
Op onze school staat de relatie van het kind met zichzelf, de 

ander en het andere én de wereld voorop. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen zich veilig en gelukkig voelen 
binnen de stamgroep en de school. We willen dat ze zich 
ontwikkelen tot zelfstandige en sociale indivi duen. 
Een van de basisprincipes is: ‘In de school vindt overwe-
gend heterogene groepering van kinderen plaats, naar 
leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en 
zorgen voor elkaar te stimuleren.’ Wij denken dat we 
dit nog meer kunnen bevorderen door in een driejarige 
stamgroep te gaan werken.
Wij zagen al vaker dat kinderen elkaar inspireren tot 
leren, maar in onze ogen kan dit in een driejarige stam-
groep nog beter. Doordat er meer variatie is in het aanbod 
van werk, zal een kind nog meer gemotiveerd raken om 
te willen leren. Daarnaast kunnen kinderen van en met 
elkaar leren: doordat een kind verwoordt wat het geleerd 
heeft, onderwijst en inspireert het een ander. 
We zijn al langere tijd heel bewust bezig met de groeps-
vorming binnen onze stamgroepen. We verwachten dat 
deze heel anders zal gaan verlopen. Het is belangrijk om 
een stabiele basis met de kinderen op te bouwen. Ieder 
jaar schuift één derde deel door naar een volgende groep 
en komt er een nieuw derde deel bij. De groepssamen-
stelling verandert minder drastisch, waardoor de groeps-
cultuur blijft bestaan. Het leeftijdsverschil is wel groter, 
maar in onze ogen is dit juist goed voor het ontwikkelen 
van zelfstandigheid en sociaal–emotionele vaardigheden, 
zoals het zorgen voor en respecteren van elkaar. 

Voor de stamgroepleiders zien wij als groot voordeel dat je 
een beter beeld hebt van ieder kind. Het is makkelijker om 
het overzicht te houden en sneller feedback te geven. Ook 
krijgen we zo beter zicht op de leerlijnen.
In een gesloten driejarige stamgroep is het mogelijk 
om kortere instructies te geven aan kleinere groepjes, 
waardoor de kinderen meer profijt van de instructies 
hebben. Ze kunnen ook makkelijker bij een ander niveau 
aansluiten, waardoor zij meer onderwijs op maat en naar 
behoefte krijgen. 
Naast het voordeel in de stamgroep zien we ook moge-
lijkheden voor een andere samenwerking binnen het 
team. Door meer met de duo- en parallelcollega’s samen 
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te plannen kunnen we dieper op de inhoud ingaan en een 
gedegen planning neerzetten. Zo zullen we op een inten-
sere manier samenwerken en gebruik maken van elkaars 
talenten dan dat we voorheen deden. 

We hebben alle voor- en nadelen op een rij gezet en 
uiteindelijk hebben we ons de belangrijkste vraag gesteld: 
‘Denken wij dat dit een verbetering is voor onze kinderen 
en ons onderwijs?’ Het antwoord daarop is ja.

Driejarige gesloten stamgroep
Eindelijk hebben we de knoop doorgehakt: we stappen in 
het schooljaar 2014- 2015 over naar driejarige gesloten 
stamgroepen. Ontzettend opwindend en uitdagend, 
maar tegelijkertijd ook spannend en enigszins beangsti-
gend. 

We gaan als team graag uitdagingen en veranderingen 
aan, maar we zagen toch ook een hoop beren op de weg. 
Daarom kwam nu een belangrijk deel van onze reis: de 
praktische stappen naar deze verandering toe.
Het grootste punt was voor ons het geven van de instructies. 
Zouden we de hele dag alleen maar instructies moeten ge-
ven? Zouden we dan wel genoeg aandacht aan ieder kind 
kunnen geven? Door gezamenlijk afspraken te maken over 
bijvoorbeeld het inplannen van maximaal twee instructies 
per werktijd van een uur, ontstond er een globaal beeld van 

de dagindeling. Nu konden we ook aan de slag met ideeën 
over het klassenmanagement en de organisatie. 

Nog nooit eerder is voor onze stamgroepleiders al zó vroeg 
duidelijk geweest, in welke stamgroep ze na de zomer zou-
den gaan werken. Dit was hartstikke fijn, want dat zorgde 
voor rust. Het maakte ons ook enthousiast. Nu konden we 
gaan brainstormen over wat we graag willen doen binnen 
de stamgroepen, hoe we de zaken samen gaan plannen en 
hoe de ritmische weekplannen eruit kunnen gaan zien. 

Ook zijn we op tijd gestart met het verdelen van de kin-
deren. Dit was nog een hele opgave. Hoe pak je dat aan? 
Doorbreek je alle groepsprocessen en start je met compleet 
nieuwe groepen of houd je de bestaande stamgroepen bij 
elkaar? Uiteindelijk kozen wij ervoor om de kinderen op-
nieuw te verdelen, zodat de verschillende karakters, niveaus 
en natuurlijk de zorg zo goed mogelijk verdeeld zouden zijn. 
Als laatste werden ook de lokalen opnieuw verdeeld, zodat 
iedereen optimaal van het gebouw gebruik kan maken. 

Als u dit leest hebben we een maand kunnen ervaren of 
onze verwachtingen kloppen met de werkelijkheid. Wij 
hebben er zin in!

Eefje van de Loo is stamgroepleider en jenaplanspecialist 
van jenaplanschool De Springplank in Teteringen

Werkvormen
De elfde druk van een boek 
over werkvormen waarmee 
variatie en differentiatie in de 
praktijk mogelijk wordt. Na een 
inleiding over de theoretische 
onderbouwing en het belang 
van werkvormen volgen er 
vele voorbeelden, verdeeld 
over vijf hoofdstukken, zoals 
instructie- ,interactie-, opdracht-, 
samenwerkings- en spelvormen. 
Nog steeds een aantrekkelijk 
naslagwerk om weer eens inspiratie op te doen.
‘Het didactische werkvormenboek’, J. Winkels en P. 
Hoogeveen, Assen 2014, 376 pagina’s, 
ISBN 9789023252764, € 39,95

Coöperatief leren 
In 2010 is ‘Coöperatieve 
Leerstrategieën’ als opvolger 
van ‘Structureel Coöperatief 
leren’ verschenen. Het 
boek is een uitbreiding 
van de theorie en vooral 
de praktische uitwerking, 
waarin de zeven sleutels 
die coöperatief leren tot 
een succes maken goed 
zijn uitgewerkt. Het boek 
bevat vele werkvormen, die 
niet alleen duidelijk uitgelegd worden, maar waarbij 
de bedoeling en de achtergronden benadrukt worden. 
Een coöperatieve leerstrategie inzetten is meer dan 
een werkvorm toepassen. Bevat ook een CD-rom met 
werkbladen.
‘Coöperatieve leerstrategieën’, S. en M. Kagan, 
Rotterdam 2013, 400 pagina’s, 
ISBN 9789461181718, € 79,00

Signalementen Felix Meijer
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Erbij horen
Marleen van der Krogt

Met een vaart rijd ik de straat in. Mijn eigen straat. Eindelijk thuis. Het was een 
pittige dag op school. Zo’n dag waarop alles anders loopt dan je gepland hebt. 
Je planning belandt om negen uur al in de vuilnisbak. De leerkrachten hebben je 
nodig, kinderen die aandacht vragen en ouders die hun verhaal echt kwijt moeten. 
Je kent het wel. Never a dull moment. 
En natuurlijk geef ik de ruimte, speel ik in op de behoeften in mijn school. En 
daarnaast laat ik en passant ook nog wat fantastische pedagogische voorbeelden 
zien. Want dat kan ik. De gesprekken met de leerkrachten en kinderen gaan over 
verbinding, verantwoordelijkheid, niet buiten sluiten, maar insluiten. Onderbouwd 
met stevige wetenschappelijke meningen en bevindingen van onder andere Luc 
Stevens. Het zit in mijn hele wezen. Tenminste ... dat denk ik.

Ik stap de auto uit, de tuin in en tref daar een optocht van buurtkinderen op de 
trampoline. Geschreeuw, gegil, chaos en anarchie op ons erf. Dertig kinderen in 
een groep op school of tien kinderen op de trampoline in mijn eigen tuin. Dat 
kan soms een groot verschil zijn. Door mijn irritaties heen, slalommend tussen de 
springtouwen en waveboards door, pak ik mezelf weer bij de kladden en kom ik 
bij mijn ‘pedagogische’ zinnen.

Alle kinderen uit de buurt. Op onze trampoline. Bijna dan. Op één na. Een meisje. 
Van een straat verderop. Ze wil er bij horen. En het is lastig.
De kinderen in de buurt hebben het geprobeerd, het lukt niet. Er ontstaat altijd 
ruzie.
Ook in de buurt moet het gaan over verbinding, verantwoordelijkheid en 
insluiten. Dat vind ik. Mijn pedagogisch gedachtegoed stort ik uit over mijn eigen 
kinderen en hun vriendinnen. Je zou kunnen zeggen: ze worden gecoacht op 
insluiten met als achterliggende gedachte: In onze buurt is iedereen gelukkig. 
Het blijkt heel lastig. In de buurt is dus niet iedereen gelukkig: een stukje verderop 
woont een meisje dat diep ongelukkig is. 
En toch loopt het zo. De kinderen krijgen het niet voor elkaar. En ik krijg het ook 
niet voor elkaar, met al deze kinderen. Ze zijn hard voor en tegen elkaar. Soms is 
eerlijk zijn hard en hard zijn eerlijk. De balans vinden, nuance leren, perspectief 
innemen, het leven in volle omvang leren. Sociale vaardigheden. Het vraagt 
pedagogisch doorzettingsvermogen. Dat gaat met vallen en opstaan. Niet alleen 
voor de kinderen. Juist ook voor mij, met al mijn pedagogische inzichten, visie op 
ontwikkeling en stevige wetenschappelijke onderbouwingen. 

Deze grote opvoedkundige taak als ouder vraagt om reflectie. Dat vind ik. 
Diepgaande zelfreflectie. Maar ook acceptatie. Dat niet alle ouders hetzelfde zijn. 
En uitgaan van verschillen dus. Ouders die er echt anders over denken. 
Allemaal in dezelfde buurt.

De zon schijnt. Uit alle huizen komen kinderen tevoorschijn. Het geeft beweging 
in de buurt. De sociale contacten vinden weer plaats op straat. Social Media gaan 
even in de kast. Van achter mijn boek zie ik weer mooie dingen gebeuren. Ze gaan 
het weer doen met z’n allen. Die sociale vaardigheden. Het belooft een mooie en 
interessante tijd te worden.

Marleen van der Krogt is schoolleider van basisschool De Sterrenwacht in 
Hellevoetsluis en is ook werkzaam bij Meesters in Onderwijs
Fotografie: Jenaplaneet, Alphen aan de Rijn
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Velen vinden een driejarige stamgroep de ideale vorm binnen het jenaplanonderwijs. Peter Petersen was hiervan 
overtuigd, vele jenaplanners anno 2014, waaronder ikzelf, nog steeds. En toch heeft jenaplanschool de Driestam in 
de loop van de jaren gekozen voor een andere groepssamenstelling. Wat onze overwegingen waren wil ik graag in 
dit artikel toelichten.

Begin jaren tachtig werden enkele scholen in Eindhoven 
gevraagd om mee te doen in een pilot ter voorbereiding 
van de ‘Wet op het basisonderwijs’. We starten toen met 
vijf scholen met het BuoBao-project. Op dat moment 
waren we al ruim tien jaar jenaplanschool waarin de 
kleuter- en lagere school al vergaand samenwerkten.  En 
de keuze was gemaakt voor driejarige stamgroepen in de 
vorm van onder-, midden- en bovenbouwgroepen. 
Een van de aandachtspunten in de pilot was de overgang 
van de ‘oudste kleuters’ naar de ‘eerste klas’. Door onze 
keuze voor een onder-, midden- en bovenbouw was dit 
voor ons niet zo’n groot probleem meer. Toch kwamen 
we tot het besluit om te starten met in de onderbouw de 
groepen 0-1 en 2-3, in de middenbouw met groep 4-5 en 
in de bovenbouw 6-7-8. Een meer natuurlijke overgang 
was het doel. Dit is goed uitgepakt. We werken nu nog 
steeds enthousiast met (inmiddels vier) stamgroepen 2-3. 
En we zien nog steeds veel voordelen:
• Een fijne basis voor het werken met 

basisontwikkeling en thema’s.
• Gestroomlijnde doorgang van groep 2 naar 3.
• De ontwikkelingsfases liggen in deze samenstelling 

dichter bij elkaar.
• Veel mogelijkheden tot differentiatie met betrekking 

tot het spel van de tweedejaars en het leren lezen en 
schrijven van de derdejaars.

• De tweedejaars zien de werkwijze van groep drie bij 
het werken aan aanvankelijk en natuurlijk leren lezen 
en rekenen. Daardoor pikken ze dingen op, worden 
enthousiast en willen ook graag uitgedaagd worden 
als ze daar aan toe zijn. 

• Met spel trekken de derdejaars de tweedejaars naar 
een ‘hoger plan’, bijvoorbeeld in de speelhoek.

Een nieuw gebouw                         
De school groeide, waardoor we op een gegeven 
moment met vierhonderd  kinderen, verdeeld over 
drie locaties, zaten. Niet bevorderlijk voor een 
jenaplanschool, waarin men veel wil samenwerken, van 
elkaar wil leren en delen. Voor de vieringen was er elke 
keer een kleine volksverhuizing nodig.
We kregen de kans een nieuwe school te bouwen en 
konden dat doen samen met een goed luisterende 
en meedenkende architect. Met hem ontwierpen we 
een fijn gebouw met ontmoetingsruimtes, een grote 
vieringruimte, plekken om ontdekkend te leren, een 
verdieping voor vergaderingen en met moderne media. 
En … clusters.

Werken in clusters
Een cluster bestaat uit een huiskamer met daaromheen 
vier lokalen. In een cluster zit altijd een onder-, midden- 
en bovenbouwgroep. Soms zijn alle deuren van de 
lokalen gesloten, soms staat er een, of twee of alle vier 
deuren open en zitten de kinderen samen te werken in 
de huiskamer. De jongsten bekijken in verwondering 
waar de groten mee bezig zijn. De oudsten voelen zich 
verantwoordelijk, passen hun gedrag aan en kijken waar 
ze eventueel kunnen helpen. 
We hebben inmiddels vijf clusters, ieder met een eigen 
kleur. Het werken in clusters biedt een rijke leeromge-
ving met veel mogelijkheden voor jong en oud.

De achtstejaars apart
Johan Buizert
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De achtstejaars apart

De achtstejaars apart
Tijdens het maken van de plannen voor de nieuwbouw 
ontstond er in het team ook een discussie over de driejarige 
bovenbouwgroepen. De vraag luidde: ‘Biedt de nieuw-
bouw mogelijkheden om groep 8 uit de stamgroep te 
halen, waarbij we de uitgangspunten van de heterogeniteit 
niet uit het oog verliezen?’ 
Vele gesprekken, discussies, teamvergaderingen en ener-
verende ouderavonden volgden. Uiteindelijk is de keuze 
gemaakt. We starten in de nieuwbouw met drie stamgroe-
pen 0-1, vier groepen 2-3, vier groepen 5-6, vier groepen 
7-8 en twee groepen 8.
Tijdens al deze gesprekken en discussies kwam een aantal 
argumenten steeds weer naar voren:
• In de loop der jaren is het emotionele leeftijdsverschil 

tussen een zesde- en een achtstejaars zo groot ge-
worden dat de achtstejaars in een 6-7-8 stamgroep de 
attitude van de ‘brammen’ van de school ontwikkelden, 
zoals dat soms bij een reguliere groep 8 gebeurt als ze 
al jaren een groep vormen.

• Door dit emotionele leeftijdsverschil is de keuze van een 
voorleesboek of de inhoud van kringen lastig.

• De organisatie van de instructies in een groep met drie 
jaargroepen vergt veel van de stamgroepleider.

• Het heen en weer lopen van kinderen voor instructie in 
de jaargroep geeft weer andere problemen, zoals veel 
geloop, werken met kinderen die je niet goed kent en 
werk voor in de weektaak dat je niet makkelijk kunt 
begeleiden.

• Organisatie omtrent alle zaken die groep 8 ‘moet’ doen 
stoorde het ritme van de zesde- en zevendejaars. Zij 
werden regelmatig samengevoegd van vier naar twee 
groepen, omdat groep 8 dan op pad moest (musical, 
afscheidskamp in Giethoorn, schoolbezoek aan het 

vervolgonderwijs, Nio- en Cito-toets). Met name de 
zesdejaars bleken het wisselen lastig te vinden: andere 
kinderen in een andere groep met een andere groeps-
leider.

• Het geeft de mogelijkheid om hen extra voor te berei-
den op de middelbare school en specifieke leerbehoef-
ten van kinderen nog eens aandacht te geven.

• Groep 6 krijgt de kans rustig te wennen, terwijl de 
zevendejaars hen meer op sleeptouw (jongsten en oud-
sten in de stamgroep) namen. Dat gebeurde minder in 
de driejarige stamgroep waarin ze zich liever aansloten 
bij de achtstejaars.

• Achtstejaars zijn bij ons bij een stamgroep 6-7-8 over 
vijf groepen verdeeld. Als ze naar de middelbare school 
gaan kennen ze elkaar niet echt en hebben ze weinig 
steun aan elkaar. Als ze bij elkaar zitten kunnen ze ook 
samen kijken naar middelbare scholen en er samen naar 
toe gaan. 

Rol van de achtstejaars
De vraag en de opdracht was: De achtstejaars apart en 
de heterogeniteit niet uit het oog verliezen. Dat hebben 
we bereikt en dat zien we nu terug in de school door de 
achtstejaars bewust bij de andere groepen en kinderen te 
betrekken:
• Ze komen uit vier verschillende stamgroepen 6-7 en 

moeten samen weer een nieuwe groep vormen. Een 
spannend proces, waardoor ze op sociaal-emotioneel 
gebied veel leren.

• Er zijn nu twee stamgroepen 8 die veel samen werken 
en samen op kamp gaan. Dit vergt van de kinderen 
weer aanpassen, inpassen en zoeken naar hun eigen rol 
en plaats in de groep.

• Ze lezen kinderen uit groep 1 voor. Ze zijn zich daarbij 
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bewust van het werken aan woordenschat en taalver-
werving voor deze jonge kinderen en leren zelf omgaan 
met stimuleren en analyseren.

• Ze doen mee aan het duolezen met groep 4-5. Ze zijn 
gedurende die tijd medeverantwoordelijk voor het 
leerproces van het andere kind. Het leesniveau moet 
omhoog en er moet plezier blijven. Daarnaast werken 
ze mee aan de verslaglegging over het proces, motivatie 
en de analyse. 

• Ze oefenen zowel met groep 4-5 als 6-7 met ‘Flitsen’ en 
‘Vloeiend en vlot’.

• Tijdens expressiedagen helpen ze bij de onderbouw en 
leren ze te stimuleren, beleefd te zijn, opruimen, taak 
voltooien, creativiteit en hun geduld te bewaren.

• Samenwerken met de groepen 1 en 2-3: Opruimen 
in het cluster, de kleuters helpen inruimen van de 
bouwhoek, tijdens pauzes, lunchmomenten en speciale 
activiteiten ingaan op hulpvragen van de groepsleiders.

Trots
Een aantal jaren geleden is deze keuze gemaakt. De 
discussies die we voerden over deze samenstelling kunnen 
we natuurlijk steeds opnieuw houden. Maar daar is geen 
aanleiding toe, omdat we erg tevreden zijn met de keuze 
van de achtstejaars apart. Of zoals Pieter, stamgroepleider 
van groep 8, laatst zei: ‘Johan, ik heb me destijds bij de keu-
ze voor groep acht apart verzet, net als jij. Maar de keuze is 
destijds weloverwogen gemaakt. En wat ik nu, na een jaar 
zo werken, moet constateren is dat de keuze misschien 

niet eens zo slecht is. De rust in de groep met al die extra 
externe activiteiten is terug en ik krijg zoveel ‘heteroge-
niteit’ terug in de clusters. Ik zie mijn achtstejaars hun rol 
nemen en ben trots op ze.’

Johan Buizert is directeur van jenaplanschool de 
Driestam, Eindhoven
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De stamtafel

Stam plus t
De tafel van ons
De tafel van jullie
Onze namen erop geschreven
Ons geheim erin verweven
Wij gaan onze eigen weg
Een kronkel of een rechte lijn
Iedereen zijn eigen schijn
En samen zonnig stralend
Mogen wij nu verder gaan
De tafel laten we hier staan
Als dank voor alle goede zorgen
Wij vertrekken nu naar morgen
 
‘t Hoge Land, Epe, groep 8, 2012T 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

Heterogene stamgroepen 
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De Hussel is dit schooljaar weer met zeven heterogene stamgroepen gestart: twee onderbouw-, twee middenbouw- 
en drie bovenbouwgroepen. Vorig jaar werkten we met een aparte derdejaarsgroep, omdat er te weinig vierdejaars 
waren om ze te verdelen over twee groepen. 

In voorgaande jaren heb ik weleens gedacht en 
voorgesteld (bijvoorbeeld in de eerste maanden van het 
schooljaar, als de derdejaars heel veel aandacht vragen) 
om een aparte groep 3 en groep 8 te maken. Het zou 
veel werk en tijd besparen en een 4/5 stamgroep leek me 
ook een leuke uitdaging. 
In het afgelopen schooljaar mocht ik dat eens ervaren 
door alleen met groep 3 aan de slag te gaan. Ik moest de 
eerste weken erg wennen: ik vond het druk en onrustig, 
terwijl het geluidsniveau constant te hoog was. Ik hoopte 
dat onwennigheid en het zeil op de grond de oorzaken 
waren. Ook zat ik op een nieuwe plek, dicht bij de aula, 
met meer ‘beweging’ dan voorheen. 
Maar ik merkte vooral dat de kinderen het lastig vonden 
om elkaar te helpen. Iets wat altijd zo gemakkelijk was, 
was niet meer vanzelfsprekend. Ook de instructies aan de 
instructietafel bleken minder eenvoudig dan voorheen. 
Natuurlijk was het toen ook wel eens moeilijk om stil 
en zelfstandig aan het werk te blijven, maar nu vonden 
kinderen dat heel lastig. Nu zaten vooral de kinderen die 
moeite hadden met de leerstof aan de instructietafel, 
terwijl ze ook moeite hadden met luisteren, gedrag en 
sociale omgang. De instructietafel werd hierdoor soms 
door een paar kinderen gebruikt in plaats van acht 
kinderen uit een jaargroep. 

Leren van en met elkaar
Juist tijdens projecten en kringgesprekken blijkt de 
kracht van een heterogene stamgroep: kinderen leren 
veel meer van elkaar en luisteren beter naar elkaar dan 
in een homogene derdejaars groep. 
Het fijne van een heterogene groep vind ik ook dat je 
de kinderen beter leert kennen. Hoe langer je ze in de 
groep hebt, hoe leuker het wordt. Naarmate je ze beter 
kent, kun je meer van ze verwachten en ze uitdagen om 
net iets meer te doen dan voorheen. Daarnaast is het 
heel praktisch dat ze precies weten hoe het in de groep 
toegaat, terwijl de nieuwe kinderen dit gemakkelijk 
overnemen. 

Toch homogeen
Toch zijn er ook voordelen aan een aparte groep 3. Zo 
kon ik meer tijd besteden aan reken- en leesinstructies. 
Het rekenen werd voorheen twee keer per week in 
jaargroepen gepland. Nu kon ik alle dagen instructie 
geven of extra automatiseer- en handelingsoefeningen 
doen. Ook waren er meer leesmomenten en kon ik veel 
vaker een dictee geven dan voorheen, terwijl er minder 
wisselmomenten waren. Het geven van instructie aan 

de kinderen uit je eigen stamgroep vond ik een groot 
voordeel. 

Toch heterogeen
Ik miste de hulp van de oudere kinderen in de 
tafelgroep. Vooral de kinderen met extra, uitdagend 
werk misten de vierde- en vijfdejaars om mee samen te 
werken.  
De momenten waarop we weer ‘husselden’ met de 
vierde- en vijfdejaars, zoals bij  middenbouw uitstapjes, 
keuzemiddagen en leesmaatjes in de groep werden door 
de kinderen en mezelf als prettig ervaren.
Tijdens de wisseldag aan het einde van het vorige 
schooljaar heb ik even mogen proeven van mijn nieuwe 
middenbouwgroep van derde-, vierde- en vijfdejaars. Ik 
verheug me erop om volgend schooljaar weer met ze aan 
de slag te mogen. 

Barbara Appelo is stamgroepleider van jenaplanschool 
De Hussel in Grootebroek
Fotografie: Felix Meijer

De derdejaars apart
Barbara Appelo
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Kinderen kunnen in heterogene tafelgroepjes gemakkelijk vragen aan elkaar stellen en elkaar helpen. Maar hoe 
kunnen ze echt van en met elkaar leren, als ieder kind met zijn eigen werk bezig is?

Mijn instructies bestaan na een korte uitleg vaak uit een 
spelvorm om de instructie spelenderwijs te oefenen. 
Bij de spellinginstructie aan een bovenbouwgroep 
bijvoorbeeld, leg ik aan alle drie de groepen kort de 
spellingafspraak uit, oefen enkele woorden met alle 
kinderen samen, waarna de groep uiteen gaat om in 
groepjes te oefenen. Op de weektaak staat, behalve 
het maken van het werkblad uit de methode en de 
spellingkeuzeopdrachten, ook altijd de opdracht om het 
spel in tweetallen of kleine groepjes nogmaals te spelen. 
Vaak komen kinderen vragen of ze dit ook met kinderen 
uit een andere jaargroep kunnen doen. Hiervoor heb ik 
in de loop der jaren meerdere spelen bedacht, waarvan 
ik er in dit artikel eentje wil laten zien.
Bij het bestuderen van de spellingmethode bleek al snel 
dat sommige afspraken in groep 6 worden aangeboden 
en in groep 7 en 8 met aanvullende woorden worden 
herhaald. Vaak vindt die 
herhaling niet plaats in 
dezelfde week dat groep 6 
hem krijgt aangeboden, maar 
met wat geschuif van de te 
behandelen hoofdstukken, 
lukt het om deze in dezelfde 
week te plannen. In deze 
weken is het onderstaande 
spel handig om iedereen met 
elkaar te laten oefenen.

Dit spel wordt gespeeld 
met blanco dobbelstenen, 
waarop je zelf met een 
whiteboardstift op de vlakken 
kunt schrijven. Op drie 
vlakken van de dobbelsteen 
komt bijvoorbeeld een AU te 
staan en op de drie overige 
OU. Als iedereen voldoende 
geoefend heeft, kunnen de dobbelstenen worden 
afgewassen en voor een volgend spel worden gebruikt. 
Daarnaast heb je stipwoordkaartjes nodig van alle 
woorden die binnen de spellingafspraak vallen, geprint 
op drie verschillende kleuren (per jaargroep dezelfde 
kleur), zodat iedereen snel zijn ‘eigen’ kaartjes uit het 
doosje kan pakken. Het spellingprobleem van de week 
wordt weergegeven door middel van stipjes: ..tomatisch 
of kab..ter. Verder zijn er titelkaartjes nodig: ‘au’ of ‘ou’.

De kinderen kunnen met een onbeperkt aantal kinderen 
tegelijk spelen: van tweetallen tot en met het hele 

tafelgroepje tegelijk. De kaartjes worden per jaargroep 
over de kinderen verdeeld. Hierna mag om de beurt met 
de dobbelsteen worden gegooid. Valt de dobbelsteen 
op AU, dan mag het betreffende kind kijken of het bij 
zijn kaartjes een woord heeft waar op de stippen AU 
moet worden ingevuld. Dan legt hij dit kaartje onder het 
titelkaartje AU. Anders slaat hij die beurt over. Hierna 
mag het volgende kind. Wie is als eerste zijn kaartjes 
kwijt?

Voordeel van deze manier van werken is dat kinderen 
jaargroepdoorbroken met elkaar kunnen oefenen, zij 
door elkaar gecorrigeerd kunnen worden en tijdens 
het oefenen ook de woordjes van de jaren daarvoor 
weer eens langs zien komen, of alvast een blik kunnen 
werpen op de woorden die ze in de jaren daarna krijgen 
aangeboden.

Het spel is bij veel spellingafspraken te gebruiken. 
Bijvoorbeeld: open/gesloten lettergreep, woorden met 
-ei/-ij, z-/s-, f-,v-. Het spel gebruik ik ook bij de inoefening 
van de spellingafspraak minuut/gieter. Omdat het 
woord spinazie twee keer stipjes krijgt, staan er op de 
dobbelsteen ook combinatie: i – ie – i/ie – ie/ie – i/i en ei/i.
 

Bayonne Sollman is groepsleider en werkt voor Knap 
Wijs, praktijk voor Remedial Teaching in Culemborg.
Voor meer informatie: webjuf@knapwijs.nl

Jaargroepdoorbroken oefenen
Bayonne Sollman
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We doen het anders
Pieter Stenfert

Het onderwijs is volop in beweging. Maatschappelijke 
tendensen, economische beperkingen en culturele 
ontwikkelingen betekenen dat scholen mee moeten 
bewegen om – voor nu en in de toekomst – invulling te 
kunnen geven aan leerdoelen, leervisies en budgettaire 
(on)mogelijkheden. Als groepsleider word je regelmatig 
geconfronteerd met serieuze veranderingen. En dat is 
niet altijd gemakkelijk. 

Binnen directies van scholen leeft soms het beeld dat 
groepsleiders per definitie tegen verandering zijn. Dat 
is een perceptie, maar niet noodzakelijkerwijs de juiste. 
Mensen staan weliswaar verschillend tegenover veran-
dering, maar zijn niet per definitie vóór of tegen. Ze ver-
schillen vooral in de manier waarop ze ermee omgaan. 
Dus is het zinvoller om de vraag te stellen: hoe werkt het 
bij mij en hoe werkt het bij jou? 

Energiesoorten
Verandertrajecten worden veelal ingericht vanuit de 
overtuigingen en behoeften van degene die aan het roer 
van het proces staat. De aanpak is vooral een reflectie 
van de eigen psychologische voorkeuren en niet die van 
de omgeving. Verandermanagers hebben bijvoorbeeld 
vaak een extraverte voorkeur. Ze stellen resultaat, snel-
heid en ambitie centraal, terwijl introverte medewerkers 
behoefte hebben aan dialoog en het doordenken van de 
verandering om de consequenties van de verandering te 
kunnen plaatsen. 
Ook binnen het onderwijs zijn de veranderaars zo gefo-
cust op het gewenste resultaat dat ze zich niet realiseren 
dat iedereen anders reageert op verandering. De mede-
leiders – of medelijders in dit geval – van zo’n veran-
dering, namelijk de groepsleiders zelf, voelen zich niet 
meegenomen in zo’n traject. Er is weinig oog voor de 
voorkeuren en behoeften van het team, terwijl dit juist 
cruciaal is voor de bereidheid om mee te bewegen. Een 
eenvoudige manier om de verschillende psychologische 
voorkeuren van mensen inzichtelijk te maken is door 
ze te koppelen aan vier gekleurde energiesoorten die 
symbool staan voor specifieke gedragskenmerken. We 
onderscheiden daarbij Vurig Rood, Stralend Geel, Helder 
Blauw en Zacht Groen.   

Vurig Rood en Stralend Geel zijn extraverte, Helder 
Blauw en Zacht Groen introverte kleuren. Hoewel 
iedereen alle vier de kleuren in zich heeft en gebruikt, 
hebben mensen doorgaans een voorkeur voor één of 
twee kleuren. Die voorkeur kleurt de manier waarop ze 
zich gedragen, communiceren en te werk gaan. En dus 
ook hoe ze benaderd willen worden en waar ze stress 
van krijgen. 

Bij voorkeur groen
Recent onderzoek binnen Nederlandse scholen laat zien 
dat veel groepsleiders, ruim 42 procent, een voorkeur 
heeft voor Groene energie. Rood of Geel als hoogste 
kleur komt bij ruim 21 procent voor en Blauw scoort 
slechts bij ruim 13 procent van de groepsleiders als sterk-
ste voorkeur. Het is belangrijk om de kleurrijke voorkeu-
ren van jezelf en je collega’s te kennen, niet alleen als 
het gaat om het omgaan met veranderingen, maar ook 
in de dagelijkse samenwerking en onderlinge commu-
nicatie. Gouden regel voor elke interactie is namelijk: 
‘Benader de ander, zoals de ander benaderd wil worden!’
 
Kleurrijk voorbeeld
We nemen als voorbeeld een groepsleider met een Zacht 
Groene voorkeur. In zijn beleving is een recente verande-
ring hem top-down opgelegd en volledig door de strot 
geduwd. Dat is bovendien niet de eerste keer. Hij heeft 
principiële bezwaren tegen de manier waarop initiatie-
ven worden opgedrongen, zonder enig overleg met of 
oog voor alle betrokken partijen. Hij is er altijd van uitge-
gaan dat iedereen daar zo over denkt. 
Echter, tot zijn stomme verbazing komt hij erachter dat 
er ook groepsleiders rondlopen die daar helemaal geen 
moeite mee hebben. Sterker nog, er zijn zelfs collega’s 
die elke verandering in totale onbevangenheid omar-
men, of die nu is opgelegd, aangekondigd, overlegd, 
toegelicht en/of uitgewerkt of niet! Ongelofelijk! Het 
werkt blijkbaar bij hen heel anders dan bij hem. Het 
kleurrijke antwoord hierop is dat die ‘andere collega’s’ 
hoogstwaarschijnlijk Stralend Geel als sterkste voorkeur 
hebben. Geel is namelijk dol op verandering. 

Voorzichtig
Nauwkeurig

Analytisch
Gedetailleerd

Objectief

Zorgzaam
Relatiegericht

Harmonieus
Ontspannen

Geduldig

Veeleisend
Vastberaden
Wilskrachtig
Doelbewust
Prestatiegericht

Enthousiast

Dynamisch
Expressief

Overtuigend
Visionair

HE
LD
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BLAUW VURIG

ROOD

STRALEND
GEE

LZACHT GROEN

Gedrag op een goede dag 
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Mensen met een sterke Groene voorkeur willen juist 
graag weten wat de impact zal zijn op de omgeving. Als 
je geen aandacht schenkt aan de waarden van Groen en 
deze groepsleiders onvoldoende respect of erkenning 
geeft, zullen zij zich onzeker gaan voelen over de nade-
rende veranderingen. Een onzekerheid die gemakkelijk 
omslaat in wantrouwen, waardoor mensen met een 
Groene voorkeur veranderen van vriendelijk en mee-
gaand, naar koppig en passief. De dynamiek binnen de 
school wordt negatief en de weerstand kan snel uitgroei-
en tot principieel en georganiseerd verzet.

Mensen met een sterke Blauwe voorkeur willen graag 
het hoe en waarom van een verandering weten. Als de 
strategie niet goed is uitgewerkt en de leidinggevende 
of het bestuur geen rekening houdt met die Blauwe 
behoefte, is de kans groot dat die groepsleiders uiterst 
kritisch worden en, indien ze geen bevredigende ant-
woorden krijgen, het hele project vierkant afwijzen.
Iemand die overwegend Geel gedrag laat zien zal een 
verandertraject graag ingezet zien vanuit betrokken-
heid en teamgevoel. En tot slot, Rood vindt vooral nut 
en noodzaak van de verandering belangrijk. Op het 
moment dat een groepsleider met eerste kleur Rood 
hiervan overtuigd is, zal hij meteen instappen, vaak zelfs 
als eerste.

Omgaan met anderen
Inzicht in de kleurrijke voorkeuren van jezelf en van je 
collega’s is alleszins nuttig. Het besef dat jouw reactie op 
een gebeurtenis – in dit geval verandering – heel anders 
kan zijn dan die van een collega, helpt je om het gedrag 
en de voorkeuren van zowel jezelf als anderen anders 
te gaan bekijken. Op het moment dat je weet waar een 
reactie vandaan komt, wordt het gemakkelijker om deze 
te plaatsen.
We zijn vaak geneigd om iets te vinden van mensen die 
‘anders’ zijn dan wij. Inzicht in psychologische voor-
keuren nodigt ons uit om gedrag waardevrij en zonder 
oordeel te duiden. De bewustwording van onderlinge 
verschillen en de oorsprong daarvan maakt dat we die 
verschillen kunnen gaan waarderen en zelfs benutten. 
De groepsleider uit ons voorbeeld, met al zijn Groene 
energie, zal met de nieuwe kleurrijke inzichten beter 
in staat zijn om zijn eigen weerstand te verklaren en, 
zonder eerst zijn hakken in het zand te zetten, zijn 
behoeften en voorkeuren te verwoorden naar collega’s 
en directie. Uiteraard met als doel dat zij met eenzelfde 
bewustwording en nieuwe inzichten hun aanpak leren 
afstemmen op de voorkeuren van de ander.

Harmonie
Oog voor de diversiteit van groepsleiders binnen een 
school is bepalend voor het succes van elk verandertra-
ject. En of het nou gaat om een traject dat van bovenaf 
wordt aangestuurd of een project dat wordt opgezet 
door een groepsleider of team, als je je aanpak afstemt 
op de diversiteit van je collega’s vergroot je het draag-
vlak binnen de organisatie en daarmee de kans op succes 
van het initiatief en het gewenste resultaat.
‘C’est le ton qui fait la musique’, letterlijk, het is de toon 
die de muziek maakt. Met andere woorden, het gaat niet 
zozeer om het ‘wat’, maar om ‘de manier waarop’. Niet 
de inhoud, maar de vorm. Als elke muzikant de juiste 
toon weet te vinden, zal het resultaat een welklinkende 
harmonie zijn!

Pieter Stenfert is partner en medeoprichter van Insights 
Benelux. Insights inspireert en transformeert organisaties 
op het gebied van people development. Pieters passie is 
organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling. 
www.insightsbenelux.com  
Pieter@insightsbenelux.com

Gedrag op een slechte dag 
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Ouderbetrokkenheid doet er toe 
ook in het voortgezet onderwijs

Michelle van den Berg

Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Als school en ouders 
samen optrekken heeft dat een gunstig effect op de cognitieve ontwikkeling, de schoolprestaties en het sociaal 
functioneren van kinderen. Daarom ervaart Metameer Jenaplan Boxmeer ouderbetrokkenheid als onmisbaar.
Een interview van Michelle van den Berg met sectordirecteur Berita Cornelissen en enkele betrokken ouders.

Waarom is betrokkenheid bij het onderwijs van het kind 
zo belangrijk?
Een goede relatie met school onderhouden en verster-
ken, geeft het kind veel meer ontwikkelingskansen. Dat 
is ook de overtuiging van Berita Cornelissen, sector-
directeur van de jenaplanschool in Boxmeer. Een van de 
weinige middelbare scholen in Nederland waar kinderen 
volgens het jenaplanconcept onderwijs volgen. 
Cornelissen vertelt: ‘Dat ouders een goede relatie op-
bouwen met de mentor is belangrijk. Dit vraagt om een 
open en flexibele instelling van onze mentoren, zodat zij 
samen met ouders kunnen zorgen voor meer gemeen-
schappelijkheid tussen school en thuis. Ik ervaar dat 
sommige ouders onzeker zijn over hoe zij hun kind kun-
nen helpen bij het leren. Daarbij spelen hun overtuigin-
gen over hun rol als ouder mee, maar ook opvattingen 
over de eigen tijd, energie, kennis en vaardigheden. De 
overgang naar het voortgezet onderwijs is groot. Ouders 
hebben dan allerlei vragen. Hoe kan ik mijn kind helpen 
bij het plannen en maken van het huiswerk? Kinderen in 
de puberteit zoeken hun grenzen op, gaan experimen-
teren. Dan is het prettig om van elkaar te weten hoe we 
daarmee op school en thuis omgaan.’

Metameer Jenaplan is een school met persoonlijke aan-
dacht als een van haar kernwaarden. Daarbij past dat de 
mentoren en leerkrachten heel toegankelijk zijn. 
Cornelissen: ‘Er zijn verschillende momenten in het jaar 
waarop ouders met de mentor spreken. Maar soms is 
dat niet genoeg. Elkaar op de hoogte houden is in het 
belang van het kind. Het sleutelwoord hier is ‘com mu-
nicatie’.’ 
 
Hoe kunt u als ouder uw bijdrage leveren aan school?
Zonder de inzet en betrokkenheid van haar ouders kan 
Metameer Jenaplan Boxmeer niet optimaal functione-
ren. Er zijn verschillende manieren waarop ouders een 
bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld door mee te 

denken en mee te praten over onderwijsontwikkelingen 
in een oudercontactgroep (OCG). Deze groep ouders 
functioneert als klankbord voor de sectordirecteur. In de 
OCG worden zij geïnformeerd over ontwikkelingen in de 
school en wordt informeel het beleid getoetst. De leden 
van de OCG brengen zaken in die leven onder ouders 
en geven suggesties om de gang van zaken op school te 
verbeteren. Ook hier geldt: de communicatie is open en 
de benadering respectvol en gelijkwaardig.
Ook kunnen ouders meehelpen bij de organisatie van 
verschillende activiteiten. 
Volgens Cornelissen zijn scholen bij uitstek een plek om 
samen te werken, samen te vieren en kennis met elkaar 
te delen. ‘Volwassenen vinden het vaak heel leuk om hun 
ervaring uit de beroepspraktijk met kinderen te delen. 
Dit helpt onze leerlingen bij hun oriëntatie op een ver-
volgstudie en hun beroepskeuze. Verder organiseren we 
diverse thema-avonden voor ouders, bijvoorbeeld over 
huiswerk in de brugklas. De vakleerkrachten laten zien 
hoe leerlingen tijdens de les werken en hoe zij geholpen 
kunnen worden bij het maken van hun huiswerk. Ook 
krijgen ouders uitleg over huiswerk in het voortgezet 
onderwijs.’ 

Marieke (dochters in groep 2 en 3): ‘Op Metameer 
Jenaplan wordt gewerkt volgens de driehoek 
‘leerling, leerkracht, ouders’. De lijnen zijn kort. 
Ik kan als ouder makkelijk met de mentor of leer-
kracht in gesprek gaan. Mijn kind wordt als geheel 
persoon gezien en er is veel aandacht voor het 
welbevinden.’

Karin (dochter in groep 2): ‘Ik vind het bijzonder 
dat de betrokkenheid van ouders bij de school 
niet iets oppervlakkigs of formeels is. Ik ervaar dat 
onze inbreng ertoe doet, ook als deze kritisch is. Er 
is sprake van respect en gelijkwaardigheid.’
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Jenaplan voortgezet onderwijs Boxmeer zit in een nieuw 
gebouw. Hoe ziet dat eruit?
Deze jenaplanschool is een school met ‘vloeibare muren’. 
Een school die de maatschappij binnenhaalt en zelf ook 
naar buiten trekt. Dat is mooi te zien aan de nieuwbouw 
die begin dit jaar gerealiseerd is aan de Stationsweg in 
Boxmeer. Het nieuwe gebouw laat belangrijke aspecten 
in het jenaplanonderwijs nog beter tot hun recht komen. 
Cornelissen licht toe: ‘Je ziet het bijvoorbeeld aan de 
diverse presentatiemogelijkheden. In het hele gebouw 
vind je kringen voor het gesprek en plekken voor leerlin-
gen om samen of juist individueel te werken. Daarnaast 
biedt de school veel verschillende podiumplekken waar 
leerlingen zichzelf kunnen laten zien en een presentatie 
kunnen houden. Ook is er een prikkelende en uitdagen-
de leeromgeving voor de natuurvakken met mogelijk-
heden om buiten practicum te doen.’ 

De nieuwbouw is een markant gebouw waarin de kern-
waarden van Metameer tastbaar zijn: aandacht, kwaliteit 
en innovatie. Cornelissen: ‘Ieder kind heeft zijn eigen 
kwaliteiten. De leerkrachten hebben oog voor relatie 
en prestatie. Zo begeleiden zij de kinderen op weg naar 
volwassenheid in een maatschappij waar elk individu 
uniek en gelijkwaardig is. Een individu dat weerbaar is, 

kritisch, voor zichzelf opkomt en voor anderen. Kortom, 
tot betrokken volwassenen.’

Michelle van den Berg is communicatiemedewerker bij 
Metameer Jenaplan Boxmeer 
Fotografie: Inge Hondebrink
Voor meer informatie: www.metameer.nl

Lia (dochter in groep 4): ‘Ouders zijn voortdurend 
geïnformeerd over de ontwikkelingen van de be-
gin 2013 gerealiseerde nieuwe locatie. Dit gebouw 
past geheel bij de sfeer die deze jenaplanschool 
wil neerzetten: open, inspirerend en met ruimte 
voor creativiteit.’

Waarom kozen ouders voor jenaplan 
voortgezet onderwijs?
Janet (dochter in groep 3): ‘In de eerste plaats 
omdat onze dochter dit wilde. Daarbij komt dat 
er op een jenaplanschool veel aandacht is voor 
het sociale leerproces: samenwerken, naar elkaar 
luisteren en respect hebben voor elkaar.’

Marc (dochter in groep 3): ‘Kinderen van alle 
niveaus volgen de eerste twee leerjaren samen on-
derwijs. Dat spreekt ons aan. Er wordt al genoeg 
in hokjes gedacht.’

Karin (dochter in groep 2): ‘De sfeer op school en 
de betrokkenheid en empathie van leerkrachten 
sprongen eruit. Leerkrachten die ‘net’ wat meer te 
bieden hebben, noem het maar de leraar-plus.’

Gertie (zoon in groep 3): ‘Tijdens de basisschoolpe-
riode waren we al bekend met het jenaplanonder-
wijs. De kracht van het jenaplanonderwijs is dat 
kinderen als unieke personen worden gezien met 
eigen kwaliteiten. Naast het cognitieve is er ook 
veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwik-
keling van het kind.’



Kerndoelendekkend onderwijs voor alle vakken,
behalve rekenen en gym.

Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

Betekenisvol onderwijs: dat boeit!

Bel of mail voor een 
gratis presentatie.

www.alles-in-1.org

0224 - 214 745

info@alles-in-1.org 





Dan krijgt u 50% korting 
op de boeken en een gratis 

opstartbijeenkomst.

Wilt u een project 
uitproberen?

Bekijk onze 

vernieuwde 

website!
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Je-Na aan ‘t hart

De jubilaris trakteert
In september startte de NJPV het jubileumjaar met de 
jenaplanlezing verzorgd door Kees Both. In november 
volgde het jubileumnummer van Mensenkinderen 
met het motto ‘Jenaplan: 50 jaar passend onderwijs’. 
Ruim vijftig scholen droegen bij met een foto voorzien 
van een korte tekst. Het jaar is rond – een van onze 
ervaringsgebieden - en het wordt tijd voor een 
afsluiting in stijl. Daarom trakteert de jubilaris: De NJPV 
heeft voor alle scholen een glossy Mensenkinderen 
gemaakt. Een special met toegankelijke artikelen over 
het jenaplanconcept, bedoeld als PR-middel voor het 
werven van nieuwe klanten voor jullie jenaplanschool. In 
november ontvangt iedere school vijf nummers cadeau. 
De NJPV wil investeren in de toekomst van haar 
jenaplanscholen en biedt de mogelijkheid deze special 
als PR–middel te bestellen voor € 1,75 per stuk, met een 
minimumafname van 20 stuks. Bestellingen lopen via het 
jenaplanbureau.

Nog een speciale actie, maar dan gericht op interne 
PR. Een abonnement op Mensenkinderen kost € 37,50. 
Bij 5 of meer abonnementen wordt de prijs € 34,50. 
In verband met het jubileum een speciale actie: Bij 3 
abonnementen € 34,50 en ieder daarop volgend teamlid 
een jaar Mensenkinderen voor € 22,50. Mail naar het 
jenaplanbureau en word nu lid met het hele team: 
info@jenaplan.nl

Een nieuwe jaargang 
Op grond van de reacties die we vorige jaar ontvingen 
heeft de redactie besloten om de regelafstand in 
Mensenkinderen weer iets te vergroten. We hopen dat 
het de leesbaarheid nog meer ten goede komt.
In dit nummer is een artikel voor ouders opgenomen. 
Deze keer over een jenaplanschool voor voortgezet 
onderwijs. Het is de bedoeling om in ieder nummer zo’n 
artikel op te nemen. Dat zullen we ook steeds naar u 
mailen, zodat u het naar de ouders van uw school kunt 
doorsturen of in uw eigen schoolkrant of nieuwsbrief op 
kunt nemen.
In november verschijnt er een extra Mensenkinderen, 
speciaal voor ouders, die tijdens de conferentie 

wordt gepresenteerd. Dat geldt ook voor het nieuwe 
jenaplanboek, de opvolger van ‘Jenaplan op weg naar de 
21ste eeuw’, waarvan in dit nummer al een hoofdstuk is 
opgenomen. 
In het januarinummer wil de redactie aandacht besteden 
aan de jenaplanschool als uitdagende leeromgeving, 
waarvoor we uw medewerking vragen.
We hopen dat al deze nieuwe publicaties en acties het 
jenaplanonderwijs weer meer op de kaart zetten.

Thema’s
De thema’s voor deze jaargang zijn:
• november: intrinsieke motivatie.
• januari: uitdagende leeromgeving. Voor dit nummer 

vragen we alle scholen weer om medewerking door het 
insturen van een foto van een plek in of om de school 
die voor kinderen de meest aantrekkelijke plek is.

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

Redactie
In de laatste vergadering van het vorige school jaar 
hebben we afscheid genomen van Klaas Dijkhuis, die 
vijf jaar redactielid is geweest. We danken hem voor 
zijn bijdrage en wensen hem veel plezier in zijn werk als 
leraar Nederlands en vooral met zijn kleinkinderen.
We hebben tevens afscheid genomen van Janneke 
Kaagman, die de laatste jaren de cartoons verzorgde.   
De redactie is versterkt met twee nieuwe leden: Cobi 
Boomsma, voor velen een bekende van de vroegere 
Hogeschool Domstad en Helle de Graaff, stamgroepleider 
van De Wilgetoren in Hilversum. 

Twitter
Wist u dat Mensenkinderen ook via Twitter is te volgen: 
@mensenkinderen1? Wordt u de vierhonderdvijftigste 
volger?

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

Ton Scheulderman en Felix Meijer



Jenaplan, ik vind het een mooie vorm van onderwijs, 
maar één ding kreeg ik niet onder de knie: het 
samenwerkend leren. 

Bij mij in de groep leken de kinderen bij het 
samenwerken al snel hun heil te zoeken in het 
overpennen van elkaar. Of zo mogelijk nog rampzaliger: 
Kinderen die vaak om hulp werden gevraagd kwamen 
niet aan hun eigen werk toe. Dan volgde daarna meestal 
een pittig gesprek met de ouders van dat kind. Zij 
meenden dat het vast veel beter zou gaan als anderen 
hem niet alsmaar afleidden. 
Het kruis-bestuivende leren, dat zag ik maar weinig bij 
mij in de groep.

Ik had ook moeite om het juiste niveau van leergedruis 
te vinden. Ik struinde eens de groep van een collega 
binnen om te kijken hoe hij het aanpakte. Maar hij 
vertrouwde me toe dat hij het ook lastig vond. Samen 
filosofeerden we over de juiste aanpak en verzuchtten 
dat wij wel aan het samenwerkend leren waren, maar 
onze kinderen nog niet.
We hadden ook een collega die tijdens 
teamvergaderingen altijd hoog opgaf van de sfeer in 
zijn groep. Of hij verhaalde hoe de kinderen kwetsbaar 
durfden te zijn naar elkaar toe. En hij meende dat het 
daarom was dat de kinderen in zijn groep zo goed 
samenwerkend leerden. Het lukte me alleen niet om bij 
deze collega een keer een activiteit bij te wonen. Hij was 
geen fan van collegiale visitatie.

Gelukkig gingen we met z’n allen op jenaplancursus. 
Nu zou ik te weten komen waar Abraham de mosterd 
haalde. Ik zou me laven aan de bron van wijsheid en 
praktisch inzicht. Ik zou nu de groepsleider worden die 
de kinderen verdienden. 

Het was een heel goede cursus, die ik ook helemaal 
gevolgd heb. Maar toen het aankwam op samenwerkend 
leren werden we in groepjes van vier á vijf gezet, 
(heterogeen, het was tenslotte een jenaplancursus) 
om ervaringen uit te wisselen. En daar zaten we. We 
stotterden slechts wat tegen elkaar. Het kan zijn dat 
ik het net ongelukkig trof met mijn groepje, waarin 
niemand wist hoe het moest.

Tot we een project hadden over de tachtigjarige oorlog. 
De kinderen hadden allemaal een stadje. Er waren wat 
spelregels voor het spel waarin de kinderen het tegen 
de Spanjaarden konden opnemen. Elke dag waren er 
opdrachten, reken- en taalpuzzels. Een goed volbrachte 
opdracht leverde bakstenen op om de stadsmuur te 
verstevigen. Of een kind werd meestersmid en kon 
harnassen smeden. Die harnassen werden gretig gekocht 
met goud of bakstenen die ook met opdrachten waren 
verdiend. Of een kind werd ridder in de orde van Sint 
Joris en kon het leger van de groep aanvoeren tegen de 
Spanjaarden bij Haarlem. 
En plotseling begon er wat te bewegen in de groep. 
Die opdracht moest goed uitgevoerd worden, dat was 
in ieders belang. Ze bedachten samen oplossingen op 
dit soort raadsels: ‘Beruchte koning van Spanje, die ik 
altijd heb geëerd, maar waar je nu gloeilampen van 
kunt kopen.’ Er werd bij elkaar over de schouder mee 
gekeken. Kinderen wezen elkaar op mogelijke fouten. 

In ieders belang waren daarna de woorden die me op 
weg hielpen om het samenwerkend leren onder de knie 
te krijgen.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was voorheen 
twintig jaar stamgroepleider

Leren van en met elkaar


