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Zonder mee te willen gaan in de ‘druk, druk, druk’-hy-
pe, heb ik bij de planning van dit nummer wel gemerkt 
dat jenaplanmensen bezige bijen zijn. Dat snap ik al 
te goed: kinderen zelfbewust en eigenstandig groot 
laten worden, betekent geenszins dat je als leerkracht, 
schoolleider of docent achterover kunt leunen. Dat 
betekent met ziel en zaligheid werken aan goed onder-
wijs. Voor al die opgroeiende individuen in je school, 
in het besef dat ze allemaal aan de start van hun heel 
eigen levenspad staan.

Je begrijpt: dit voorwoord gaat over het soms haastige 
heden en de onbekende toekomst. Natuurlijk lukte 
het om een aantal jenaplanners aan tafel te krijgen. 
Jenaplanners met een stevige visie op de huidige stand 
van zaken en waar het naartoe zou kunnen gaan, zoals 
voorzitter Erik Peperkamp. De aanleiding daarvoor was 
het in januari verschenen eindrapport van het Platform 
Onderwijs2032 en hoe de jenaplanuitgangspunten zich 
daartoe verhouden. 

Met Larissa Rand en Nanouk Teensma voerde Mensen-
kinderen een tweegesprek over 2032 en daar voorbij. 
Onze dialoog had een interessante extra dimensie. 
Want hoe ongrijpbaar de toekomst ook mag lijken, zij 
zat tegelijkertijd ook tastbaar in de ruimte. Ik had die 
middag namelijk mijn dochter en een vriendinnetje 
– beiden vier jaar – bij me. Met ranja, een boterham, 
papier en stiften begonnen ze hun ontdekkingstocht 
in de bovenbouwgroep van juf Nanouk. Heel even, aan 
het begin, kwamen ze aan onze tafel staan om te ver-
tellen dat ze niet wisten wat ze konden gaan doen. 

Daarna ging het vanzelf. De zitblokken, waaruit 
Nanouks gesprekskring bestaat, werden bedden. 
Daarna een trap om bij de vissenkom te komen. Toen 
eilanden in een zee vol gevaarlijke haaien. En uitein-
delijk – al stapelend – werden ze een huis, waaruit de 
twee dames niet van plan waren te vertrekken. Toen 
ons gesprek na anderhalf uur afgerond werd, zei het 
vriendinnetje met de armen strijdbaar in haar zij: ‘Wij 
vinden het hier leuk. Wij blijven hier wonen.’ 

Hoe Larissa het deed, weet ik niet, maar met een enkele 
opmerking waarin ze het beeld schetste hoe er morgen-
vroeg dertig kinderen zouden binnenstromen, die ook 
weer wilden zitten en spelen en werken, begonnen de 
twee meiden verwoed op te ruimen. Sterker nog, het 
werd meteen zozeer hún klus dat toen ik aanstalten 
maakte om ook een paar blokken terug te schuiven, ik 
te horen kreeg: ‘Nee, papa, dit willen wíj doen. Niet hel-
pen.’ Het vervulde me met verbazing en trots tegelijk. 
Heel even zag ik mijn Hannah al voor me in 2032. Als 

jongvolwassen vrouw, die haar eigen vrijheid had leren 
nemen en haar eigen verantwoordelijkheid fier kon 
dragen.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Het haastige nu en de onbekende toekomst

Dag directeuren op een 
jenaplanschool

23 maart 2016,14.15-18.30 uur
jenaplanschool ‘t Hoge Land, Epe
Je bent vanaf 13.30 uur welkom om de 
school te bekijken.

Cartoon: Frank de Man
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Een denksprong naar wat komen gaat
Vijf vragen over Ons Onderwijs2032

Geert Bors

Fotografie: Larissa Rand
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Een denksprong naar wat komen gaat
Vijf vragen over Ons Onderwijs2032

Geert Bors

Fotografie: Larissa Rand

Waarom 2032 als jaartal? Wat heeft het 

Platform Onderwijs2032 nou precies 

gedaan? Wat heeft het opgeleverd? 

Wat bedoelen ze met ‘vaardig, waardig 

en aardig’? En hoe verhoudt zich het 

eindadvies tot wat Peter Petersen bijna 

een eeuw geleden formuleerde, als het 

gaat over toekomstbestendig onderwijs? 

In deze introductie tot het themanummer 

‘Onderwijs2032 en Jenaplan’ leiden we je 

langs vijf vragen de toekomst in.

>>
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1) Waarom is er gekozen voor 2032 als jaartal?
‘In de toekomst hebben kinderen een gigantische schooltas 
nodig, met daarin een eigen pc, een printer en een fax.’ 
Arjen Lubach stelde zich in Zondag met Lubach voor wat 
kijken in de toekomst opgeleverd zou hebben, als we in 
2000 hadden bedacht hoe het onderwijs van 2016 eruit zou 
zien. Het plaatje van een enorme schooltas, waarin de kijker 
zich die ouderwetse apparatuur kon voorstellen, maakte de 
grap compleet. 
Maar het jaartal 2032 is niet gekozen om het te hebben 
over ‘het onderwijs van de toekomst’, maar over ‘toe-
komstgericht onderwijs’. Zoals het Ministerie van OCW het 
verwoordt: ‘Een kind dat in 2014 voor het eerst naar school 
gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit 

kind nú op school wat het dan nodig heeft om een vlie-
gende start te maken? En hoe bereiden basisscho-

len en middelbare scholen kinderen optimaal 
op deze uitdagingen voor? Wat moeten 

kinderen leren op school zodat ze 
klaar zijn voor hun toekomst?’

2) Wat was 
de opzet van 
Onderwijs2032?
Op zoek naar een ‘sa-
menhangende visie over de 
inhoud van ons onderwijs’, riep 
staatssecretaris Sander Dekker in 
2014 op tot een ‘nationale brainstorm’. 
Iedereen mocht meedenken over wat 
de kleuters van nu in hun onderwijs carrière 
nodig zouden hebben om als twin tiger ferm in de 
wereld te staan. Via tweets, mails, columns en filmpjes 
stroomden zo’n 17.000 reacties binnen. Vervolgens vroeg 
hij socioloog Paul Schnabel, om het Platform Onderwijs2032 
voor te zitten. Het Platform, een onafhankelijke denktank 
met acht leden, ging een ‘maatschappelijke dialoog’ aan, 

presenteerde zijn eerste bevindingen in het najaar van 2015 
en kwam in januari 2016 met zijn eindadvies. 
Al in november 2014 – tijdens de nationale brainstorm – 
deed Volkskrantcolumniste Aleid Truijens haar duit in het 
zakje door het over veel meer te willen hebben dan een 
‘vliegende start’ voor je loopbaan: ‘Onderwijs dient niet om 
nieuw werkvee, voor de lopende band van de economie, 
aan te leveren. Op school zitten de mensen die straks samen 
de wereld vormgeven. (…) Die moet je geen tijdgebonden 
technieken meegeven, maar wapenen met een brede ont-
wikkeling, basisvaardigheden, een open hart en een kritisch 
verstand. Onderwijs moet het kind niet aanpassen aan de 
toekomst, maar het de werktuigen bieden om straks elke 
toekomst aan te kunnen.’

3) Wat heeft Ons Onderwijs2032 opgeleverd?
Het ‘eindwerkstuk’ van het Platform is nadrukkelijk een 
‘advies’. Het Platform schrijft: ‘Het Platform wil met zijn 
uiteindelijke visie een inspirerend perspectief bieden. Het 
gaat om een visie op nationaal niveau. Met bestaande én 
nieuwe ingrediënten kunnen scholen die vertalen naar hun 
eigen visie en schoolplan, waarin ze naar eigen inzicht een 
samenhangend en passend onderwijsaanbod creëren.’ De 
bal ligt dus uitnodigend bij de scholen.
Toekomstgericht onderwijs, zo bleek uit de nationale 
dialoog en uit een verkenning van vernieuwingstrajecten in 
onder andere Finland, Schotland en Noorwegen, heeft deze 
kenmerken:

• Onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierig-
heid, leerlingen leren zich blijvend te ontwik ke len

• Leerlingen leren omgaan met vrijheid 
en verantwoordelijkheid en over de 

grenzen heen te kijken
• Leerlingen leren de kansen 

van de digitale wereld te 
benutten

• Het onderwijs 
biedt maatwerk 

en is relevant 

Een denksprong naar 
wat komen gaat
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Om die aspecten goed aan bod te laten komen, meent 
het Platform dat ons onderwijs een andere invulling 
moet krijgen. ‘Dan kan het leerlingen begeleiden in hun 
ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve 
vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor 
hun omgeving.’ 

4) Hoe is er gereageerd door het onderwijsveld?
Minstens zo breed en uiteenlopend in toon en stelling-
name, als de nationale brainstorm al was. Google 
‘Onderwijs2032’ en je raakt vandaag niet meer uitge-
lezen. Voor een goed begrip van de bevindingen van 
het Platform, is het nodig om uit te lichten dat die trits 
‘vaardig, waardig, aardig’ door velen wordt gezien als 
een vertaling in alledaagsere woorden van het werk van 
hoogleraar Gert Biesta. 
Biesta stelt dat ‘onderwijsprocessen altijd een invloed 
uitoefenen in drie domeinen’: kwalificatie (‘vaar-
dig’), socialisatie (‘aardig’) en persoonsvorming 
(‘waardig’). Het eerste is het verwerven van 
kennis; socialisatie gaat over het deel wor-
den van je gemeenschap, je tradities, 
je beroepspraktijk. En het derde 
aspect draait om hoe onderwijs 
bijdraagt aan je persoonlijke 
mens-wording. 
In het magazine van 
hetkind.org maak-
te Biesta dat 
concreet: 

‘Een 
simpel voor-

beeld van hoe 
we het wereldse in 

het maatschappelijke 
kunnen houden is te zien 

dat delen niet alleen een 
wiskundige operatie is, maar 

tegelijkertijd een morele kwestie 
is – niet de vraag van hoe we precies 

kunnen delen, maar wat het betekent om rechtvaardig 
te delen.’ Biesta en het Platform leggen daarmee na-
drukkelijk bloot dat onderwijs nooit alleen maar ‘kennis 
overdragen’ is en dat als leraar in de klas staan ook altijd 
een moreel en waardengeladen bezigheid is. 
In november betoonde Gert Biesta zich nog kritisch over 
het hoofdlijnenadvies – zeker waar persoonsvorming 
niet verstaan werd als het vormingsproject dat onder-
wijs is, maar als het meer neo-liberale ‘persoonlijke 

ontwikkeling’. Over het 
eindadvies betoonde Biesta 

zich een stuk positiever, 
maar formuleerde ook 

scherpe kant tekeningen. 
Vooral wat betreft de 

manier waarop het Ministerie 
van OCW de bevindingen van 

het Platform nu al behoorlijk 
smal en beperkt interpreteert, 

als een vraag naar ‘kennis en 
vaardigheden’.

5) En hoe verhoudt Onderwijs2032 zich tot 
Jenaplan?

Dat hebben we willen onderzoeken in dit thema-
nummer. NJPV-voorzitter Erik Peperkamp zegt in het 

interview vanaf pagina 18 onder andere: ‘Het eind-
rapport onderstreept vaardigheden als onderzoeken, 
kritisch denken, ondernemen. En intussen speelt het 
persona liseren van het leren een rol. Wil je een kind echt 
vooruit helpen, dan zul je moeten kijken naar de per-
soon van het kind. Kijken naar wat het kind is, wat het 
in zich heeft. Kijken welke eigenschappen en talenten jij 
als leraar aan het licht kunt brengen. Dat scheppen van 
ruimte, tijd en aandacht voor de uniciteit van ieder kind, 
ligt dicht tegen Jenaplan aan.’ 
Wie meer wil lezen over de toekomstgerichtheid van 
Jenaplan en het strategisch plan voor de komende jaren, 
kan doorbladeren naar het artikel van Ton Scheulderman 
op pagina 34-35.
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Op Antonius Abt in Engelen kwamen Larissa Rand en Nanouk Teensma bij elkaar voor een dialoog over de 
toekomstbestendigheid van Jenaplan. Het werd een gesprek vol prachtige praktijkvoorbeelden en enthousiaste 
ambities, om Jenaplan naar 2032 te brengen. En ver daar voorbij. Larissa: ‘Juist omdat bij Jenaplan het concept zo 
sterk is, schep je de ruimte om nieuwe ontwikkelingen binnen te halen.’ 

1. Jenaplan voor beginners: ‘Je moet best wat in je mars 
hebben om in een stamgroep te staan’ 
Nanouk: ‘Vaak zie je bij stagiaires dat ze Jenaplan in 
eerste instantie verwarrend vinden: ‘Zo veel groepen 
door elkaar? Hoeveel kinderen heb je dan in je klas?’ 
Ze denken vooraf dat het een totale chaos moet zijn. 
Terwijl, als ze er eenmaal in staan, zien veel stagiaires dat 
het juist helemaal niet chaotisch is, omdat de kinderen 
heel zelfstandig zijn en precies weten wat ze doen of wie 
ze iets moeten vragen. Ik merk dat veel Pabo-studenten 
geen benul hebben. Dat er te weinig kennis over 
jenaplanonderwijs is.’
Larissa: ‘Ja, dat herken ik wel. Ik spreek geregeld voor 
studenten en dan krijg je ook echt niet de hele zaal 
enthousiast voor Jenaplan. Hoeft ook niet. Ik denk dat je 
best wat in je mars moet hebben om in een stamgroep te 
staan.’
Nanouk: ‘Je moet creatief kunnen denken. Ondernemend 
zijn.’
Larissa: ‘En om leerlijnen los te kunnen laten, moet je 
eerst gedegen kennis van die leerlijnen hebben. Loslaten 
en varen op je eigen kracht, dat vergt inzicht, lef en 
vertrouwen.’
Nanouk: ‘Studenten denken vaak dat het betekent 
álles loslaten. Maar dat is het niet. Het wiel is niet voor 
niks uitgevonden. Ik begrijp heel goed dat je Jenaplan 

moet leren begrijpen, als je er zelf niet opgezeten 
hebt of er stage gelopen hebt. Vandaar dat we met 
NJPV Jong bezig zijn te kijken of we een algemeen 
introductiefilmpje over Jenaplan kunnen maken. Met 
tekeningen, zoals ze dat bij TED vaak doen en naar 
voorbeeld van de Dr. Schaepmanschool.’*

2. De letter en de geest van jenaplan: ‘Ik heb niet alle 
theorie van Peter Petersen in mijn hoofd, maar wel de 
visie’
Nanouk: ‘Ik heb een uitdagende start gehad in Lelystad. 
Ik was er lio’er geweest en kon er blijven. Het was een 
school in opbouw en ik mocht daar mijn bijdrage aan 
leveren. Soms als er nieuwe collega’s kwamen, hoorde 
ik mensen zeggen: “Dit doen wij altijd zo”. Dat is een 
zin waar ik een hekel aan heb. Tradities zijn mooi, maar 
ik hou van: hop, verder kijken, nieuwe perspectieven, 
nieuwe dingen proberen!’
Larissa: ‘Er zijn ook mensen die zeggen: ‘Peter Petersen 
wilde het zo’. Maar ik denk dat hij in deze tijd sommige 
dingen weer heel anders aangepakt zou hebben. Het 
‘Peter Petersen zei’-argument moet geen conversation 
stopper zijn. Voor mij is de toetssteen telkens de levende 
praktijk voor mijn neus: je moet kijken naar wat kinderen 
nodig hebben, hoe ouders reageren, wat je als team kunt 
betekenen.’

‘Ik denk steeds: in Jenaplan zit dit al’
Larissa Rand en Nanouk Teensma over 2032

Geert Bors

Larissa Rand
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Nanouk: ‘Ik heb ook niet alle theorie in mijn hoofd, maar 
de visie wel.’
Larissa: ‘Precies. En hoe zou je die visie expliciet maken, 
als een ouder of een collega dat vraagt?’
Nanouk: ‘Ik vertaal het voor mezelf zo: Jenaplan gaat 
erover dat de kinderen echt met elkaar zijn en dat ze 
er samen voor zorgen dat ze gelukkig zijn. Zo ongeveer 
zoals de Japanse leerkracht Kanamori dat gezegd heeft: 
‘Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig’. 
Iedereen is uniek en verschillend, en dat mag zo zijn. Dat 
betekent dat je door goed te kijken wie ze zijn en hoe 
ze doen, ook aansluiting zoekt bij de manier waarop ze 
leren. Als leerkracht kun je dat ondersteunen en veel 
aanbieden, maar het leren doen de kinderen zelf. Je wil 
dichtbij ze blijven – door in gesprek te zijn, door samen 
te vieren, te werken, door de kring.’
Larissa: ‘Jij bent de voelsprieten in de groep. Je ‘leest’ 
wat er speelt. Soms zet je iets in gang: de ene keer ben 
je de leider, de keer daarna is het beter volgend aan te 
sluiten bij wat er zich voordoet in de groep.’
Nanouk: ‘Ja. Soms is een woord of een gebaar genoeg.’
Larissa: ‘En kinderen zijn zich soms niet eens bewust van 
hoe je ze volgt en wat je aan ingrepen doet. Ik heb een 
kind wel eens een opdracht gegeven waardoor hij heel 
veel van zijn energie kwijt kon. Dat werkte beter dan 
straffen, en het probleem in de groep loste zich vanzelf 
op: de drukte was weg.’
Nanouk: ‘Misschien zijn ze zich soms dingen niet bewust, 
maar je bent ook wel heel duidelijk het voorbeeld. Als jij 
geïrriteerd binnen komt, krijg je dat binnen vijf minuten 
gespiegeld in de groepssfeer. Hoe zit Jenaplan in jouw 
hoofd?’
Larissa: ‘Ook als een visie, denk ik. Dat de sfeer veilig is, 
dat je als leerkracht met pedagogische tact handelt. Dat 
uitgaan van het kind is toch iets heel anders dan wat ik 
vaak op reguliere scholen ben tegengekomen. Wat een 
kind nodig heeft, scheelt per kind en vaak per dag of per 
moment. En wat ik ook altijd vooraan in mijn handelen 
heb, is het werken in doelen en niet in lesjes: als je de 

doelen expliciet maakt aan je groep, weten de kinderen 
feilloos wat er van ze verwacht wordt en wie ze kunnen 
vragen om hulp. Dat is niet altijd je vriendje. Er zat een 
jongen in mijn groep voor wie rekenen echt heel lastig 
was. Toen hij een keer als eerste naar me toekwam voor 
uitleg en het daarna begreep, verwees ik alle andere 
kinderen met een vraag naar hem. Dat werkte prachtig. 
Zo lukt het om de kinderen steeds meer een groep te 
laten zijn en elkaar te laten vinden.’

3. Onderwijs2032: ‘Ik denk steeds: in Jenaplan zie ik dit 
allemaal al.’
Nanouk: ‘Ik heb de discussie rond Onderwijs2032 niet erg 
gevolgd. Jij?’
Larissa: ‘Af en aan.’
Nanouk: ‘Wat haal je eruit?’
Larissa: ‘Tja, misschien komt het omdat ik zó in Jenaplan 
zit, maar ik denk vaak bij wat ik aan conclusies hoor, 
dat ze er goed aan zouden doen om te gaan schrijven 
vanuit de jenaplanideeën. Als je niet wilt uitgaan van 
methodes, maar wilt werken vanuit doelen en met je 
blik op het kind, dan denk ik: Jenaplan. Ik ben betrokken 
bij een wetenschap- en technologieproject en daar 
ontdek ik dat, doordat mensen techniek zien als iets los 
van zichzelf en van een betekenisvolle context, het niet 
landt. Als je via thematisch onderwijs werkt, waar vakken 
bij elkaar komen, dan gaat het stromen. Dan komt de 
motivatie op gang.’
Nanouk: ‘Dat is een creativiteit waarop ik heel graag 
aangesproken wordt. Heb je een voorbeeld?’
Larissa: ‘Ja, als je stelt ‘nu moeten we met de kinderen 
iets doen met techniek’, dan wordt het krampachtig. 
Maar wij werkten op school eens in de drie jaar met 
de hele school ruim 6 weken aan het thema techniek.  
In de middenbouw maakten de kinderen van papier-
maché een onbewoond eiland omringd door water. Op 
een gegeven moment drong zich de vraag op hoe de 
bewoners van dat eiland aan hun eten moesten komen. 
Daar werd een katrollensysteem voor ontworpen dat 

Larissa Rand
Bij haar afscheid als directeur van OJBS De Mussenacker in 2015 werd Larissa geëerd met een 
straatnaambordje. ‘Larissa Plein’, stond erop en eronder: ‘Jenaplanner met een gouden Rand’. In die 
beschrijving zullen velen haar herkennen, als de organisator van de jaarlijkse jenaplanconferentie. Momenteel 
is ze gedetacheerd voor een bovenschoolse managementopdracht, is ze actief in het project ‘Opleiden in 
school’ en heeft wetenschap en technologie haar aandacht. En nee, dan is de lijst van activiteiten nog verre 
van compleet. De naam van haar eigen bedrijf, ‘Onderwijs in beweging’, zegt eigenlijk alles.
Eerste klik met jenaplan: ‘Lang geleden gaf ik turnles. Ik deed dat op een manier die voor mij goed voelde. Zo 
ging ik altijd met de turnsters in gesprek en vroeg ze dan wat ze dit jaar wilden leren. Hoeveel onderdelen, 
welke moeilijkheidsgraad. En daarna maakten we samen trainingsschema’s en gingen we aan het werk. Ze 
schoten vooruit, werkten als beesten. Toen ik op een dag op sollicitatiegesprek bij een jenaplanschool kwam, 
kreeg ik de vraag: ‘Als er een lamp op school stuk is, wie moet die dan vervangen?’ Ik antwoordde: ‘Een kind, 
dat dat leuk vindt. Of ikzelf.’ Ik dacht niet eens aan de conciërge. Ook ontdekte ik dat er hele kasten vol 
verdiepings- en verrijkingsmaterialen stonden die ik tijdens mijn werk op een reguliere school altijd zelf aan 
het maken was. Zo kwam ik erachter dan er een compleet onderwijsconcept bestond voor de manier waarop ik 
altijd al dacht en handelde.’
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echt moest werken. En er kwamen bruggen van het ene 
naar het andere eiland, waarbij het de opdracht was 
dat ze alleen van papier mochten zijn en zo sterk dat ze 
een speelgoedauto moesten kunnen dragen. Dan gaan 
kinderen aan de slag. Nadenken, filmpjes kijken en dan 
komen er creatieve vondsten, maar ook ontdekkingen 
van welke constructies wel en niet stevig zijn.’ 
Nanouk: ‘Dat zijn zo’n mooie momenten. In mijn groep 
kwam er tijdens de winterspelen een mega-interesse in 
shorttrack op. Daar waren ze zo mee bezig, dat ik ze een 
artikel uit de Volkskrant kon laten lezen, onderstrepen 
en samenvatten en niemand zei ‘wat moeilijk’. Je voelt 
de groep dan boven zichzelf uitstijgen.’
Larissa: ‘Het is meteen toepasbaar en betekenisvol. Wat 
ik ook belangrijk vind in de teneur rond Onderwijs2032, 
is de uitgesproken wens dat er vertrouwen is in de 
professional. Veel meer vertrouwen, minder controle. 
Waarom is Finland zo succesvol? Doordat het onderwijs 
is losgekoppeld van de politiek. Het is daar niet zo dat 
bij iedere nieuwe regering de doelstellingen van het 
onderwijs veranderd worden.’
Nanouk: ‘Op een gegeven moment ben je anders alleen 
nog maar aan het controleren en verantwoorden. 
Nadenken over de doelen van je onderwijs heeft veel 
meer effect op de leerresultaten.’
Larissa: ‘Inderdaad. Als wij verantwoordelijkheid willen 
meegeven aan onze kinderen, moet de politiek dat ook 
doen naar scholen en professionals. Ik vind het prima 
als ze af en toe helikopteren en ik heb ook niks tegen 
verantwoording afleggen in de vorm van toetsen. Maar 
het moet geen afrekencultuur zijn.’

4. Hypes, tijdgeest en jenaplan: ‘Juist omdat het concept 
zo sterk is, krijg je ruimte om nieuwe ontwikkelingen 
binnen te halen.’
Nanouk: ‘In de krant lees je nu dat de overheid veel 
coulanter wil zijn voor partijen die scholen willen 
oprichten. Dat vind ik mooi, maar ik denk ook: wat voor 

gekke scholen krijg je dan? De iPad-school is één ding, 
maar op welke hypes gaan we nog allemaal meedeinen?’
Larissa: ‘Onze school heeft ook veel iPads aangeschaft, 
maar daarmee word je nog geen iPad-school. Het is 
een meedoen aan iets dat opkomt als middel, niet 
als verwatering van je concept. Bij Jenaplan staat een 
bepaalde visie duidelijk vast, met de basisactiviteiten, de 
basisprincipes. Juist omdat het concept zo sterk is, schep 
je ruimte om daarbinnen mee te bewegen met nieuwe 
ontwikkelingen. Haal de wereld binnen en ga de wereld 
in.’
Nanouk: ‘Ook zo’n hype is werkdruk. Ik krijg werkdruk 
van het geklaag over werkdruk. In die moppertijd kun 
je veel andere dingen doen. Mensen moeten eigenaar 
willen en durven zijn van hun onderwijs.’
Larissa: ‘Helemaal waar. Ik had een leerkracht met 
stressklachten, die ik ‘gedwongen’ heb een week lang 
geen instructie te geven. Ze kreeg daarmee een week 
om gewoon naar haar kinderen te kijken. “Je mag 
wel leerstof overbrengen, maar geen groepsinstructies 
geven”, was mijn opdracht. Na die week was ze lyrisch 
over wat ze had waargenomen. Ze voelde zich weer veel 
meer eigenaar en kon vertrouwen op haar eigen kracht.’
Nanouk: ‘Mooi. Weet je, hoewel er heel veel 
schoolconcepten zijn waar ik verwantschap mee voel, 
past Jenaplan mij. Al is het soms goed om dat niet zo te 
benoemen. Als je doet wat je altijd doet en mensen gaan 
mee in je visie, dan zijn ze enthousiast. Benoem je het als 
‘Jenaplan’ dan lijkt dat soms af te stoten.’
Larissa: ‘Haha. Misschien zijn we wel té trots. Omdat het 
zo goed is.’

Noot
Over het Jenaplanfilmpje houdt de NJPV je op de hoogte. Het filmpje van 
de Schaepmanschool is hier te zien: http://schaepmanschool.nl/jenaplan

De dialoog: Larissa Rand en 
Nanouk Teensma

Dag kracht van het groene speelplein
6 april 2016, 14.00-18.00 uur
jenaplanschool Walter Gillijnsschool, Zutphen. 
M.m.v. Karsten Orth, prijswinnende ontwerper openbare ruimte 
gemeente Apeldoorn.
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Nanouk Teensma
Nanouk is een 
zelfbenoemd 
bovenbouwmens. Ze vindt 
het heerlijk te sparren met 
kinderen uit de laatste 
jaren van de basisschool, 
omdat ze rijke én 
goudeerlijke antwoorden 
geven – ook als ze iets niet 
goed vinden. Ze begon 
als jenaplanleerkracht op 
de Lispeltuut in Lelystad 
en verruilde die plek 
voor Antonius Abt in 
Engelen bij Den Bosch. 
Recent kwam ze tot de 
ontdekking dat ze ‘al best 
lang’ leerkracht is, toen 
een oud-leerlinge uit 
Lelystad haar uitnodigde 
voor een theaterstuk 
waarin ze speelde: ‘Omdat 
ik bij jou altijd mocht 
toneelspelen.’ Nanouk 
is fulltimer, maar vindt 
daarnaast ruimte om 
binnen KAN en NJPV 
Jong mee te denken over 
de ontwikkeling van het 
jenaplanonderwijs, de 
opleiding en de brug naar 
een jonge nieuwe aanwas. 
Eerste klik met jenaplan: 
‘Dat begon vroeg. Ik heb 
zelf op een jenaplanschool 
gezeten en mijn 
ouders werkten in het 
jenaplanonderwijs. Op de 
pabo heb ik stage gelopen 
in een kleutergroep op 
een traditionele klassikaal-
georganiseerde school. 
Dat bleek niks voor mij. 
Ik miste meteen het 
sociaal-emotionele, het 
projectmatige werken, het 
autonoom-creatieve dat 
zowel de leerkracht  als 
het kind mogen hebben. 
Toen ik op een Jenaplan 
mocht gaan werken, was 
dat een thuiskomen: een 
school die snapt dat niet 
ieder kind op hetzelfde 
moment hetzelfde wil 
werken.’Foto: Judith Flux
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Als er één school is, die een robuuste toekomstbestendigheid ademt, is het Metameer in Boxmeer. De vo-school, 
waaruit deze jenaplandependance ontstond was in 1998 op sterven na dood: nog 18 aanmeldingen voor de 
brugklas, een slechte naam in de regio, een sterfhuisconstructie. ‘Slechter kon het niet gaan, dus was er alle ruimte 
om te proberen er iets van te maken’, herinnert sectordirecteur Berita Cornellisen zich. In het jenaplanconcept vond 
een klein team van bevlogen onderwijsdieren wat de school nodig had. Nu, in 2016, heeft Metameer Boxmeer 1100 
leerlingen, mag het zich drie jaar ‘excellente school’ noemen en heeft het de Peter Petersenprijs op zak. 

‘Kijk’, zegt sectordirecteur Berita Cornelissen, ‘Daar loopt 
het spoor. De lijn Roermond-Nijmegen. Zie je dat in dit 
gebouw de spoorrails herhaald zijn?’ Inderdaad, hoe futu-
ristisch Metameer locatie Boxmeer ook oogt, het detoneert 
niet met het landschap. ‘Dat was deel van de architectoni-
sche visie: een gebouw met veel glas waar de buitenwereld 
binnenkomt en wij zichtbaar zijn voor buiten.’
Het is november en we lopen rond door de school, die de 
kersverse winnaar van de Peter Petersenprijs is. Het gebouw 
lijkt de grandeur die hoort bij een prijswinnaar bijna 
vanzelfsprekend te dragen. Maar deze school begon heel 
anders. ‘We zijn een stukje verderop heel klein begonnen, 
met 21 leerlingen’, zegt Berita, ‘Experimenten met ruimte 
hebben we altijd wel aangedurfd en toch zijn we ook in 
deze nieuwbouw weer uitgekomen bij het klaslokaal als 
basis. De groep als pedagogische situatie is ons uitgangs-
punt.’

Via glaswanden kijken we uit over de aula en de impo-
sante trappartij diep onder ons. ‘We zijn gaan bouwen 
met het idee dat we vijfhonderd leerlingen zouden 
hebben. Dat hebben we in dit gebouw al moeten uitbrei-
den naar zeshonderd, door de bovenverdieping anders 
te gaan gebruiken. En met de semipermanente bouw 
aan de overkant, hebben we nu 1100 kinderen. Tegelijk 
houden we er rekening mee dat we in een krimpregio 
zitten.’

Het individu en de groep
Metameer is één van de handvol jenaplanscholen voor 
voortgezet onderwijs in Nederland. ‘Peter Petersen heeft 
altijd een doorlopende leerlijn voor kinderen tot en met 
hun adolescente jaren voor ogen gehad. Maar in Neder-
land is dat lastig te verwezenlijken, omdat wij die harde 
splitsing hebben aangebracht bij twaalf jaar, aan het 

Een toekomst die al begonnen is
Reportage op Jenaplan vo-school Metameer

Geert Bors
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eind van de basisschool. Hier stellen we die splitsing nog 
even uit. In de onderbouw zitten havo/vwo-leerlingen en 
vmbo-leerlingen bij elkaar. Om je onderwijs en je wereld 
te verdiepen, heb je verschil nodig – heterogeniteit in je 
groep. Dat ís heel erg Jenaplan’, betoogt Berita. ‘Als ver-
schil je uitgangspunt is, geef je kinderen de rijkdom om 
verder te kijken, van elkaar te leren. Je leert je kwalitei-
ten en interesses goed kennen, en je ontdekt dat denkers 
doeners nodig hebben en andersom. Het geeft je ook 
meer tijd om te rijpen.’
We vervolgen onze weg langs werkplaatsen en een 
professioneel uitgeruste keuken, waar een groep meiden 
in het Engels een recept aan het volgen is. Berita raakt 
het onderwerp Onderwijs2032 aan: ‘In de bevindingen 
van het Platform herken ik de jenaplanessenties. Wat ik 
wel vind, is dat Onderwijs2032 en andere vernieuwingsi-
nitiatieven nogal exclusief op ‘het individu’ zitten en alle 
excellentie die dat individu zou kunnen verwerven. Als 
individu moet je je in het leven ook ondergeschikt kunnen 
maken aan het “wij”. Ik zie het “onderdeel zijn”, het “je 
dienstbaar kunnen maken” als onderbelicht. Ik vind het 
mooi hoe het gedachtegoed van Petersen veel waarde 
hecht aan de groep als eenheid, en aan het individu in en 
ten opzichte van die groep.’

Een driehoek in een kring
Het klaslokaal als basis. De groep als pedagogische 
eenheid van denken. Wat Berita daarmee bedoelt, wordt 
evident in de wiskundeles van docent Anthony Vogels. 
Vandaag gaat het over de Stelling van Pythagoras en de 
groep begint en eindigt in de kring. Pythagoras’ beroem-
de driehoek, besproken in een kring: veel geometrischer 
kan een wiskundeles niet worden. Veel pedagogischer ook 
niet, blijkt meteen.
‘Jongens, ik zie bij niemand nog het huiswerk open 
liggen’, zegt Anthony. ‘Ik wil even controleren. Dat is 
een ziekte van mij geworden. Even gauw zien waar je 
gebleven bent. Als je het niet begrepen hebt, is dat geen 
probleem. Het helpt mij om te zien wat je geprobeerd 
hebt. Wie vond het huiswerk lastig?’
Uit mijn eigen schooltijd herinner ik me een dergelijke 
vraag als dodelijk. Geen adolescent die daarvoor uit zou 
komen. In de kring kun je je niet verschuilen achter je 
voorbuurman. Dat komt ook niet eens bij iemand op. De 
helft steekt zijn vinger op. ‘Oké, de andere helft zegt dus: 

‘Die Stelling van Pythagoras – die snap ik wel. Nou ja, die 
Griek mag je wel even vergeten. Het gaat erom dat je die 
driehoek snapt. Kijk nou eens naar elkaar en zoek dadelijk 
iemand op die het makkelijk vond. En dacht je ‘Mwah, 
ik krijg dit wel voor elkaar’, probeer het dan ook eens te 
laten zien aan iemand die het lastiger vond.’
In twee- en drietallen lossen de kinderen de drie sommen 
op het bord op – variaties op de sommen uit het boek. 
‘Ik weet niet of het die stelling is, wat ik niet snap. Maar 
dat van die korte zijde vind ik lastig’, zegt een meisje. Ze 
is even stil. ‘Ik snap eigenlijk niet wat ik niet snap.’ Haar 
groepsgenootje laat haar geduldig alle stappen doorlo-
pen totdat het antwoord over de hoogte van een lamp 
opgelost is. 
Als de kring weer geformeerd is en een jongen alleen het 
goede antwoord op een vraag geeft, wil Anthony weten 
hoe hij daar gekomen is. Met enige moeite reconstrueert 
de jongen het proces. ‘Ik vind een rekenfoutje niet erg’, 
zegt Anthony, ‘Maar het gaat mij om de stappen naar 
een antwoord. Niet alleen de uitkomst, maar ook de weg 
erheen. Die tip is gratis.’

Foto: Larissa Rand
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Een toekomst die al
begonnen is

De weg erheen: het experiment Jenaplan
‘De weg erheen’ komt ook ter sprake in het kantoor van 
Berita Cornelissen, dat uitkijkt over de aula. Ze vertelt 
er de wordingsgeschiedenis van Metameer Boxmeer, die 
begon als een hopeloze sterfhuisconstructie. De toen-
malige school had een slecht imago en was sterk aan 
het leeglopen, ondanks een fusie met een andere school 
in de regio. De enige kinderen die nog kozen voor de 
school, kwamen uit gezinnen waar niet echt rondgeke-
ken werd naar vervolgonderwijs. Kortom, de sense of 
urgency was hoog.
‘Nu waren er twee jenaplanscholen voor basisonderwijs 
in Boxmeer en al langer werd de vraag gesteld of er niet 
een vervolg kon komen voor kinderen die uitstroomden’, 
vertelt Berita. ‘Een aantal collega’s stond voor de vraag: 
“Ga ik wat anders doen, of blijf ik in het onderwijs? En 
hoe dan?”’ 
Die jenaplanvraag bleef broeien. In het nabije Nijmegen 
had de vo-school SSgN al enige jaren een jenaplanaf-
deling en dus nodigde teamleider John van der Heijden 
‘Nijmegen’ uit om hun verhaal te komen vertellen. ‘Wat 
ook enorm hielp was dat onze rector Herman Vullings 
vernieuwingsgezind was en erin geloofde ruimte en 
vertrouwen te geven, om dingen te laten ontstaan’, 
zegt Berita. ‘Een man of tien-twaalf had zin om er de 
schouders onder te zetten en het experiment aan te 
gaan. Met die groep werden we afgeschermd van de 
rest van de fusieschool. We kregen ruime beslissingsbe-
voegdheid we kregen ruimte, ook financieel, om vrij te 
denken. Dat afgeschermd kunnen ontwikkelen was een 
heel essentiële stap: het gaf de mogelijkheid om buiten 
het systeem te denken, om niet over ieder nieuw idee 
of stapje verantwoording af te leggen.’ En zo ging een 
klein, gedreven team langs twee funderende wegen het 
onderwijs opnieuw vorm geven: behalve Jenaplan, de 
onderbouwing van de ‘lerende organisatie’. 

Vorm volgt inhoud
‘In februari gingen we aan de slag. In april kreeg het idee 
Jenaplan vorm en toen bleken de ouders van de jenap-
lanschool in Gennep het lef te hebben om met ons het 
experiment aan te gaan. Met 21 leerlingen begonnen we, 
in een grote lege school, waarin we konden werken in 
grote lokalen en in de gangen. Ook fysiek hadden we de 
ruimte’, gaat Berita verder. ‘Het concept hielp ons gewel-
dig. Jenaplan is een heel open concept, dat geen vorm 
voorschrijft, maar je pedagogische houding en denken 
richting geeft. Het team ontwikkelde al snel een geza-
menlijke taal, op basis van een gedeeld mensbeeld en van 
wat de betekenis van school in de ontwikkeling is.’
Het denken, werken, spreken met elkaar was intens. De 
vragen die het team aan elkaar stelde waren diepgravend: 
welke kennis uit je eigen middelbare schooltijd heb je in 
je leven meegenomen? Wat heb je gemist en wat had je 
willen leren? Wat heeft elk kind minimaal van ons nodig? 
Wat zijn de vragen die in de maatschappij leven en hoe 
kunnen we die tegemoet treden? ‘Dat gesprek voerden 
we met elkaar, maar ook met kinderen en ouders. Het was 
een driehoek waarin we veel partnerschap voelden.’
‘Ik ben in die tijd echt anders naar mensen gaan kijken’, 
zegt Berita, ‘Het is een rijkdom dat jij anders, een ander, 
bent. De waarde van de dialoog, parallel aan het kringge-
sprek in de groep, wakkerde onze empathie, nieuwsgie-
righeid en zin om samen te werken aan.’ 

Voorbij het poortjesdenken
De school groeide gestaag, en met die groei veranderden 
de vormen, terwijl het pedagogische concept richting-
gevend bleef. ‘We begonnen – heel idealistisch – met 
een schoolwoonkamer, waarbij niet de kinderen tussen 
de lessen liepen, maar wij. Ook onderstreepten we het 
belang van verschil, van heterogeniteit in de groep, sterk. 
We geloofden niet in het poortjesdenken – het selecteren 
aan het eind van de basisschool, met twaalf jaar.’ 
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‘Het idealisme is niet weg, maar de ontwikkeling van de 
school is volwassener geworden’, zegt Berita. ‘De leerlin-
gen lopen inmiddels weer van lokaal naar lokaal, en hoe-
wel het uitstel van de keuze voor vmbo, havo of vwo nog 
steeds leidend is, is er nu heterogeniteit waar het kan en 
homogeniteit waar nodig. De doorlopende leerlijn, zoals 
Petersen die voor ogen had, krijgt ook steeds meer vorm 
doordat we een intensievere uitwisseling hebben met de 
jenaplanscholen in de regio.’
Al meermalen in ons gesprek is Berita teruggekomen 
op het belang van heterogene groepen. ‘Ja, ik denk dat 
dat mijn grootste drijfveer is. Als je op je twaalfde moet 
kiezen en er gaat een groep kinderen naar havo-vwo en 
de rest naar vmbo, dan splitsen zich daar werelden. Die 
kinderen komen elkaar niet meer tegen. Ik vind dat veel 
te vroeg. Kinderen hebben elkaar nodig in hun ontwikke-
ling. Ze moeten elkaar kunnen blijven ontmoeten in die 
cruciale fase.’
Het is een drijfveer die ook teruggaat op Berita’s eigen 
jeugdjaren: ‘Voor mij is onderwijs van groot belang 
geweest. Mijn ouders hadden nagenoeg geen onderwijs 
gehad en ik moest het hebben van de ontmoeting met 
andere kinderen. Op school kwam ik een taal tegen, die 
ik nog niet had leren spreken. Mijn klasgenoten hebben 
me meegetild naar een volgend niveau. En weet je, we 
moeten het ook samen doen in deze wereld. Je kunt arts 
zijn, maar je zult ook loodgieters en bakkers tegenkomen 
en nodig hebben.’

Zachte waarden, harde resultaten
Tegen de tijd dat Metameer verhuisde van het oude ge-
bouw, waar Jenaplan begonnen was, met die kleine groep 
leraren en hun 21 leerlingen, had de school het slechte 
imago goed en wel achter zich gelaten. Het waren de ou-
ders die het schoolteam nu vertelden hoe ze een volgen-
de stap konden zetten. Waar de school de nadruk bleef 
leggen op de zachte waarden en de succesverhalen vooral 

zag in oud-leerlingen die jaren later kwamen vertellen 
hoe belangrijk ze de warme groepssfeer en de relaties met 
hun leraren gevonden hadden, zeiden de ouders dat het 
begrip voor Jenaplan voor hen pas kwam toen ze eenmaal 
over de drempel gestapt waren. 
Berita: ‘Wat ze zeiden was: “Ja, als je eenmaal binnen 
bent, word je geraakt. Dan raak je even uit balans, dan 
gebeurt er iets en ga je zien hoe bijzonder de manier is 
waarop kinderen benaderd worden. Maar deze school 
heeft honderd procent geslaagden. Deze school is heel ver 
met tweetalig onderwijs. Durf je resultaten met trots uit 
te dragen, vooral omdat die stevigheid niet zo past bij wat 
mensen buiten over Jenaplan denken.”’ 

Verwondering en samenwerking
Ik sluit de dag af met een rondleiding over de techniekzol-
der. Er is genoeg spectaculairs om meteen te vallen voor 
de school: de jaarlijkse botenrace en de rakettenshow 
in het park, waarbij technische achtergrondkennis en 
ambachtelijke handigheid elkaar ontmoeten. Het impone-
rende dakterras, de zonneboilers en –panelen, terraria vol 
vogelspinnen en zelfs een boa constrictor van drie meter. 
Maar ook hier onderstreept biologieleraar Frits Pingen 
vooral het verbindende dat spreekt uit de heterogene 
groepen én het verweven van de vakken natuurkunde, 
scheikunde en biologie tot themamodules. De scheikunde-
leraar, die de klas het absorptievermogen van een tampon 
laat berekenen, om vervolgens te gaan praten over de 
menstruatiecyclus en de magie van het leven. Verwon-
dering en samenwerking, in plaats van gesegmenteerde, 
afgescheiden vakken met een nooit synchroon lopende 
inhoud. Het voelt als het leven zelf. Het voelt als een toe-
komst, die al begonnen is. 

Fotografie: Inge Hondebrink
Website
www.metameer.nl
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‘In 2032 vergaderen we virtueel’
De leerlingenraad van Metameer over de toekomst

Kees Groos

In Real Life, face-to-face, ontmoette Mensenkinderen-redacteur Kees Groos de leerlingenraad van Metameer. Ze 
spraken met elkaar over de toekomst. Over futuristische vergezichten, acute economische en klimatologische 
problematiek en over wat dat zou moeten betekenen voor hun onderwijs. En dat alles onder het genot van real-life 
thee en echte koekjes: ‘Omdat je straks bouwmaterialen en kleding en huishoudelijke apparatuur thuis kunt printen, 
zullen ze belasting op grondstoffen moeten gaan heffen.’ 

December 2032 (of nog iets later…): strak ontworpen ge-
bouwen domineren het landschap. Auto’s rijden geheel 
automatisch en sommige kunnen zelfs vliegen. Alles met 
een strak, mooi design, gericht op functie. De natuur 
heeft wel te lijden gehad, het milieu is verslechterd met 
name door de opkomst van de nieuwe economieën die 
het niet zo nauw nemen met verontreiniging. Landen 
die ooit met een achterstand kampten, hebben deze 
ruimschoots ingehaald. Alle werelddelen zijn belangrijke 
en invloedrijke deelnemers in de economie. 

December 2015: Ik zit in het futuristisch-strakke ge-
bouw van Metameer, de Boxmeerse jenaplanschool 
voor voortgezet onderwijs. Met zeven kinderen 
uit de leerlingenraad spreek ik over de 
wereld in de toekomst. Laten we 
zeggen, vanaf 2032 en 
later. In tweetallen 
hebben ze 
ideeën 

genoteerd en besproken, daarna werden de opmerkin-
gen in de hele groep besproken. 
Het wereld- en mensbeeld dat ze in een half uurtje 
schetsen is breed, indrukwekkend en spannend: de 
diversiteit in kledingstijlen bij mensen is volgens de één 
verdwenen; er is alleen maar functionele kleding die 
strak om je lijf zit. Anderen denken dat de drang om je 
te uiten blijft en daarmee dus ook de verscheidenheid in 
stijlen. Omdat de 3D-printtechnologie ook voor andere 
materialen werkbaar gemaakt gaat worden 
zal het thuis produce-
ren van 
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allerhande producten een vlucht gaan nemen. Je kunt 
dan ook je kleding, bouwmaterialen voor je huis, of zelfs 
huishoudelijke apparatuur thuis ‘printen’.  Er zal wel een 
soort belasting op grondstoffen geheven gaan worden, 
omdat anders iedereen alles maar thuis kan gaan maken. 
Dat is niet goed voor de economie.

Nieuwe omgangsvormen
Vanwege dit ‘thuisproduceren’ zullen winkelcentra 
verdwijnen of veel kleiner worden. De ontmoetin-
gen face-to-face zullen afnemen. De samenleving zal 
individueler worden. Te meer omdat het telefoon- of 
tabletgebruik zal toenemen. Het gebeurt nu al, kinderen 
die in gezelschap van onbekenden verkeren duiken hun 
beeldscherm in. Tegelijkertijd wordt dat beeldscherm-
contact steeds makkelijker en ‘echter’. Alle leerlingen 
in deze bijeenkomst zijn er van overtuigd dat wij over 
vijftien jaar niet meer in deze kamer zitten te praten, 
maar met een virtual reality-bril op in een soort digitale 
vergaderruimte. Je kunt elkaar dan zien zitten, rond-
lopen in deze ‘kamer’ en als je om je heen kijkt, kun je 
zelfs genieten van het virtuele landschap uit het raam 
van de chatroom.

Hoewel je virtueel in contact met de hele wereld 
kunt staan, zullen de om-

gangsvormen en 
manier 

van 

presenteren zoals we die nu kennen verdwijnen, volgens 
de leerlingenraad. In het dagelijks leven zal er bijna 
geen persoonlijk contact meer zijn. Veel werk wordt 
door kunstmatige intelligentie gedaan. Bij digitaal 
contact verschijnen je naam en je gegevens gewoon in 
beeld, waardoor je je niet meer hoeft voor te stellen. 

Logische ontwikkeling
Terwijl de beschrijving van deze toekomstige werkelijk-
heid steeds meer uitgebouwd wordt, krijg ik het toch 
enigszins benauwd, Zo aantrekkelijk lijkt het mij niet. 
Maar de kinderen praten er op bijna zakelijke toon over. 
Termen als goed of slecht vallen niet. Ze zien het als een 
logische ontwikkeling van reeds ingezette processen. 
‘Goed’, breek ik in, ‘als dit de toekomst is, zoals jullie 
hem voorstellen, wat hebben jullie nu in je onderwijs 
nodig, om straks in die maatschappij mee te doen?’ Nu 
blijft het wat langer stil… Deze vraag blijkt lastiger te 
beantwoorden. Iemand begint: ‘Wiskunde en program-
meren zal wel heel belangrijk zijn. Dat moet iedereen 
leren.’ ‘Net zoals Engels’, wordt er aangevuld. ‘En 
Chinees?’, vraagt een leerlinge zich af. ‘Huh, hoe zo nou 
weer Chinees?’
Uiteindelijk wordt de club het er over eens dat het 
gebruik van tablets en andere devices de norm moet zijn 
binnen het onderwijs. Waarschijnlijk aangevuld met nog 
meer technologieën. De creatieve vakken hebben vooral 
de functie om je talenten te laten zien en daarmee je te 
profileren en te presenteren, maar ze zien ze als minder 
belangrijk, minder functioneel. Dan ontstaat er toch wat 

discussie binnen de scholierenraad: iemand pleit er-
voor dat in een steeds individueler wordende we-

reld het ook belangrijk is dat je je eigen keuzes 
leert en kunt maken. Als je dus geen wiskunde 

wilt leren omdat dat niet bij jouw beroeps-
keuze of ontwikkeling past, moet dat kun-
nen. Iedereen heeft zijn eigen leerroute en 
–inhoud. Goed argument, klikt een aantal 
leerlingen. Maar dan moet er wel eerst een 
solide basis gelegd worden, zodat kinderen 
ook weten waaruit ze kunnen kiezen. De 

leerlingenraad heeft het idee dat het meeste 
wat er nu op school wordt aangeboden zinnig 

is. Het is volgens sommigen wel tijd voor een 
3D-printer. En wat blijkt? Die komt volgend jaar?

Voorstellingsvermogen
De vraag of we de toekomst echt konden voorspellen 

wordt met een lach ontkennend beantwoord: ‘Tuurlijk 
niet!’. Na een uurtje, real life, face-to-face contact met 
thee en krakelingen zit het er op. Tassen (met tablets!) 
worden opgepakt, theekopjes weggezet en we zijn te-
rug in het hier en nu. Ik ben verbaasd over het krachtige 
voorstellingsvermogen van deze groep kinderen die een 
bijzondere toekomst voor zich ziet. Maar wat je daar nu 
precies voor nodig hebt, dat is een stuk moeilijker voor 
te stellen. En logisch, als je de toekomst toch niet echt 
kunt voorspellen.



Foto: Nina Crebas
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Onderwijs2032 schetst een beeld van wat een kleuter die in 2014 instroomde in het basisonderwijs nodig heeft 
om straks als jonge twintiger stevig in de wereld te staan. Hoe verhoudt zich dat beeld tot wat Jenaplan vandaag 
te bieden heeft? Waarin schuilt hem de toekomstbestendigheid van Peter Petersens ideeën? En waar moeten we 
aan het werk? Mensenkinderen vroeg het NJPV-voorzitter Erik Peperkamp: ‘Het mooie van Jenaplan is, dat het 
denken in de groep als geheel tot de essenties behoort. Onze leraren zijn goed in het smeden van een groepsgevoel, 
waarbinnen individuele kinderen hun rol hebben.’

Hebben de ontwikkelingen rondom het Platform 
Onderwijs2032 je bezig gehouden? 
‘Ja, ik heb het zeker gevolgd. Het werd wel een dusdanig 
grote en brede discussie dat ik af en toe de richting aan 
het zoeken ben geweest. De initiatiefnemers hebben 
veel mensen laten meepraten en meedenken, wat prij-
zenswaardig is. Maar het gevaar met dit soort discussies 
is dat het te abstract blijft, te veel “het grote plaatje”. 
Dat gezegd hebbende, sprak een aantal elementen me 
erg aan.’

Wat sprak je vooral aan?
‘Nou, dat het platform zich richt op vaardigheden bre-
der dan rekenen en taal alleen. Het eindrapport onder-
streept vaardigheden als onderzoeken, kritisch denken, 
ondernemen. En intussen speelt het personaliseren van 
het leren een rol. Wil je een kind echt vooruit helpen, 
dan zul je moeten kijken naar de persoon van het kind. 
Kijken naar wat het kind is, wat het in zich heeft. Kijken 
welke eigenschappen en talenten jij als leraar aan het 
licht kunt brengen. Dat scheppen van ruimte, tijd en 
aandacht voor de uniciteit van ieder kind, ligt dicht 
tegen Jenaplan aan. Er zit een nadrukkelijke verschui-
ving van leerstofdenken naar wat meer kijken naar het 
kind zelf. Dat stemt me positief. Dat past bij wat wij 
voorstaan.’

Hoe leg je uit aan bijvoorbeeld ouders op zoek naar een 
school voor hun kind wat daar ‘Jenaplan’ aan is?
‘Jenaplanleraren zijn vakdocent én pedagoog. Dat moet 
je willen zijn, als je uitgaat van het kind en van de groep 
als gemeenschap. Want alles wat er voorvalt in en buiten 
de klas, ook als het niet direct met je vak te maken heeft, 
dat is het materiaal waarmee je werkt. Uiteindelijk ga je 
ze ook Engels, wiskunde en geschiedenis leren, zodat ze 
klaar zijn voor het examen, maar waar je kinderen vooral 
op aanspreekt zijn hun kwaliteiten. Je krijgt kinderen 
heel ver mee – zelfs als ze minder talent hebben voor je 
vak – als dat je uitgangspunt is.’

En als die ouder terugzegt: ‘Maar hoe weet ik dat de stof 
goed behandeld wordt, als het kind jullie uitgangspunt 
is?’
‘Op onze school zijn een tijdlang de havo-resultaten 
onder de maat geweest. Daar zijn we mee aan de slag 
gegaan, maar niet alleen door kinderen klaar te gaan 

stomen voor het examen. Als je dat doet, raken je 
uitgangspunten en je identiteit uit het zicht. We zijn 
dus tegelijk ook de vaardigheden en de aandacht gaan 
versterken. Op dit moment zijn de resultaten goed, 
maar is ook onze pedagogische aanpak versterkt. In 
januari zijn we tot ‘excellente school’ verkozen. Dat is 
misschien ook maar een label, maar het kijken naar het 
kind is de basis.’

Kun je iets concreter zijn hóe jullie dat aangepakt 
hebben?
‘Van huis uit ben ik socioloog, dus ik houd ervan om 
scherp en systematisch te kijken naar problemen en 
oorzaken. We zijn gaan onderzoeken waar de resultaten 
precies onvoldoende waren. Natuurlijk moet je meer 
tijd gaan besteden aan examenvoorbereiding, maar 
we hebben ook kritisch gekeken naar de doorgaande 
leerlijnen en hoe vakken op elkaar aansloten. We 
merkten dat begrijpend lezen in de onderbouw 
gestimuleerd mocht worden, en dan dus ook bij Duits 
en Engels. Kijk, dan ontdek je waar het zit: bij een 
paar mindere vakken, in de taalvaardigheid, in de 
aansluiting tussen boven- en onderbouw. Dan gebruik je 
de exameneisen om de organisatie van je pedagogische 
leerconcept te verbeteren, en schuif je niet je concept 
terzijde, omdat er aan de exameneisen gewerkt moet 
worden.’

Terug naar Onderwijs2032. Zijn er zaken die je gemist 
hebt in hun aanpak?
‘Ik mis de verbinding. Ik wil niet dat het te instrumenteel 
wordt. Dat alle benoemde vaardigheden en kwaliteiten 
naar tools vertaald worden. Want dan ga je de essentie 
voorbij: het kijken naar het kind. Daar zijn geen hand-
boeken voor. Dat heeft met de interactie tussen de 
leraar en het kind te maken. Het heeft te maken met het 
contact dat een leerkracht met zichzelf heeft. Een kind 
ziet het als een leraar niet bij zichzelf is. 
Het mag ook niet bij gepraat alleen blijven: als het geen 
concrete inbedding in scholen krijgt, gebeurt er wat 
er met alle grootscheepse onderwijsveranderingen en 
bijgaande goede bedoelingen gebeurd is: het bereikt de 
praktijk niet. Als je je niet richt op de eenheid die een 
school is – met de leraren, de kinderen, de ouders, dan 
werkt het niet. Je kunt het koor van stemmen alweer 
horen: “We hadden zulke mooie ideeën, we hebben zo 
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goed met elkaar gesproken. Waarom gebeurt er niks in 
de klassen? Waarom begrijpen ze het nou niet?”’

Interessant, ‘de school als eenheid’. Is dat de maat 
waarin jij denkt, als het gaat over de kansen voor 
aanpassing en verandering van onderwijs?
‘Ik heb in de schoolbegeleiding gezeten en volgde toen 
zo’n tachtig scholen. Als een schoolleider niet functi-
oneerde, zag je het team en de hele school niet lekker lo-
pen. Omgekeerd ook: als er visie was, duidelijke lijnen en 
inspiratie vanuit de schoolleider, dan zag je zo’n school 
bloeien. Het is niet erg om samen door een moeizame 
periode te gaan – dat is soms zelfs nodig. Als je maar 
weet wat je samen wilt. In die zin is een team ook net 
een groep: als het veilig is, als er ruimte voor elkaar is, 
dan gaat het wel lopen.’

Hoe zit dat op klas- of stamgroepniveau?
‘De start in het basisonderwijs is natuurlijk net anders 
dan in het voortgezet onderwijs. Waar er bij de kleuters 
telkens weer nieuwe vierjarigen binnenkomen, start je in 
het vo samen als klas. Het is belangrijk dat je elkaar leert 
kennen. Ik laat kinderen dan graag hun levenslijn delen, 
wat ze hebben meegemaakt. Dan weten kinderen dat 
van elkaar, is er ruimte en aandacht en kun je als groep 
tegen een stootje. Zelf heb ik als leerling ook docenten 
meegemaakt die dat deden. Het mooie van Jenaplan is, 
dat het denken in de groep als geheel tot de essenties 
behoort. Onze leraren zijn mensen die goed zijn in het 
smeden van een groepsgevoel, waarbinnen individuele 
kinderen hun rol hebben. De hele systematiek van 
projectwerk en de vakoverstijgende aanpak ondersteunt 
dat.’ 

Hoe ben jij zelf met Jenaplan in aanraking gekomen?
‘Via mijn kinderen. Die zaten op jenaplanscholen in 
Malden: de Vuurvogel en de Tovercirkel. Dat waren 
scholen die je meenamen in de ontwikkeling van je kind. 
Later in mijn werk bij een begeleidingsdienst, kwam ik 
ook veel op jenaplanscholen en de gesprekken waren 
altijd mooi. Jenaplanstaat dicht bij me.’

Herinner je je het eerste moment dat de ‘jenaplanvonk’ 
oversloeg?
‘Ja. Dat was in gesprek met een leerkracht van mijn 
dochter. Ik dacht: die ziet mijn dochter echt. Hoe ze in 
de klas zit, hoe ze zich ontwikkelt, wat ze nodig heeft. 
Daarnaast was het een leerkracht die durfde te onder-
nemen. Al in groep 3 nam ze haar kinderen mee op een 
kamp, waarbij ze nachten wegbleef. Nou, dat was heel 
wat leuker dan hoe ik me de basisschool herinnerde. Je 
zag de kinderen prettig met elkaar omgaan, met meer 
durf en zelfvertrouwen hun wereld tegemoet treden. 
Ik zie dat nog steeds veel op jenaplanscholen: kinderen 
stáán er, met zelfvertrouwen, met ambitie. Ze weten wat 
ze willen. Vaak kiezen onzekere kinderen, die op andere 
basisscholen ondersneeuwden, juist voor onze scholen.’

Kun je dat herleiden tot een jenaplanprincipe of 
-uitgangspunt?
‘Voor Peter Petersen is het gemeenschapsidee al meteen 
heel belangrijk. Je bent een gemeenschap waarin je 
samenleeft. Niet voor niets is de titel van het boek van 
Freek Velthausz en Hubert Winters “Jenaplan: school 
waar je leert samenleven”. Ik ben heel gecharmeerd van 
Petersens manier van een school hebben en het constant 
via onderzoek en wetenschap zoeken naar hoe je die 
leefgemeenschap kunt verbeteren. Het gemeenschaps-
idee is de essentie voor mij, samen met de brede kijk op 
ontwikkeling en aandacht voor kinderen.’

Waar zie jij de toekomstbestendigheid van Jenaplan, 
denkend aan 2032?
‘Die drie elementen vind ik toekomstbestendig: ge-
meenschap, die brede kijk, die aandacht voor kinde-
ren. Natuurlijk moet je beseffen dat we niet meer in 
dezelfde context zitten als Petersen in het Duitsland van 
destijds, maar centrale ideeën als aandacht en brede 
ontwikkeling zijn blijvend. Toen, nu en ook na 2032. De 
kunst is om daar heldere woorden aan te geven. Aan 
de ene kant is het mooi dat iedere school daar op zijn 
eigen manier beelden bij schept, maar buitenstaanders 
– als zo’n zoekende ouder – willen ook weten: wát is 
Jenaplan? 
Momenteel zijn twee mensen vanuit de vereniging aan 
de slag om iedereen de gelegenheid te geven om te 
vertellen wat hún Jenaplan is en vandaaruit te ontdek-
ken of er een gezamenlijke kern te ontdekken is. En 
dan niet om te vervallen in criteria, basisprincipes en 
kernkwaliteiten. Dat die nieuwe woorden uit het veld 
zelf opkomen, past helemaal bij Peter Petersens manier Foto: Nina Crebas
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Interview NJPV-voorzitter
Erik Peperkamp

van onderzoek doen. Op onze school hebben we dat 
ook ooit gedaan – met alle docenten, leerlingen en met 
ouders. In de verhalen en beelden groei je naar elkaar 
toe. En dan is het de kunst om dat in vier of vijf zinnen 
neer te zetten.’

Zijn er punten waarop jij Jenaplan kwetsbaar vindt?
‘Dan denk ik aan de ontwikkeling van de vereniging. 
Dat is de behoefte die ook nadrukkelijk spreekt uit het 
initiatief van de Moderne Jenaplan School (MJPS) in met 
name Noord-Nederland. Ik ben voorzitter geworden 
van de NJPV, en ik ben ook met grote interesse gaan 
aanzitten aan de tafel van de MJPS. Je kunt het hebben 
over de voorwaarden waarop een school zich Jenaplan 
mag noemen, maar mijn persoonlijke interesse gaat 
vooral ook uit naar de vervolgstap: hoe gaan we elkaar 
als scholen kritische feedback geven? In de groep met je 
kinderen, in je school met je team, maar ook als scholen 
in een vereniging is het belangrijk om elkaar te kennen 
en van elkaar te leren, met het oog op je eigen en 
elkaars ontwikkeling. 

Waarom leg je een nadruk op die kritische consultatie 
van elkaars scholen?
‘Elke school heeft zijn sterke en zwakke punten. Als we 
meer bij elkaar gaan kijken en duidelijker hebben wat 
Jenaplan allemaal kan zijn in de praktijk, kunnen we 
meer ontwikkelen. Een school die het goed doet kan 
nog steeds leren van een andere school, want die andere 
school zal bijvoorbeeld een manier gevonden hebben 

om om te gaan met iets waar die eerste school tegenaan 
loopt. Er zijn ook scholen die Jenaplan in het vaandel 
dragen, maar die het niet integraal in hun ontwikkeling 
hebben opgenomen. Met de nadruk op citoscores van de 
afgelopen jaren, zijn er ook scholen die minder Jenaplan 
geworden zijn. Daarover maak ik me natuurlijk zorgen. 
Om elkaar te blijven zien is een jaarconferentie niet 
voldoende. Daarvoor heb je ook bloeiende regio’s nodig 
en contact en consultatie tussen regio’s.’ 

Om opbeurend te eindigen: waarin schuilt voor jou 
vandaag de vitaliteit van Jenaplan?
‘In hoe wij kinderen begeleiden in hun sociaal-emotio-
nele ontwikkeling, gekoppeld aan hun in-de-wereld-ko-
men met kennis en vaardigheden. Er zit grote vitaliteit 
in het werk in projecten, in kijken naar wat kinderen 
moeten leren binnen velden als rekenen, lezen, wereld-
oriëntatie en daar dan naar toe werken op een manier 
die authentiek, creatief, eigentijds is. Op een manier die 
aansluit bij de kwaliteiten van de individuele leerkracht 
en bij de belevingswereld van het individuele kind. Hoe-
veel ICT er ook is, de leerkracht blijft van vitaal belang. Ik 
zie het als deel van mijn taak om die vitaliteit concreter 
zichtbaar te maken en ook om nieuwe scholen te interes-
seren en te overtuigen.’

Erik Peperkamp is behalve voorzitter van de NJPV ook 
conrector op de Nijmeegse SSgN. 
erik.peperkamp@ssgn.nl. 

Foto: Larissa Rand



‘Hoe tegenwind je verder brengt’ was het 
motto van de jenaplanconferentie in november 
2015. Woordgoochelaar George Parker bezong 
de schurende, creatieve rol van frictie. En in de 
pagina’s hierna legt hoogleraar bestuurskunde 
Paul Frissen uit dat het goed is af te stappen 
van een geloof in de maakbaarheid van het 
leven, en de tragiek in je leven te omarmen: 
‘Omdat er niets mooiers is dan tragiek en om-
dat er niets verstandigers is dan verzoening 
met tragiek.’ Tegenwind werd ook speels ver-
beeld tijdens de conferentie, bijvoorbeeld in de 
windtunnel aan de ingang van het conferen-
tieoord en bij de hogedrukkapper, waar je kon 
plaatsnemen voor een ‘coupe du compress’. 

Fotografie: Larissa Rand
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Voor wie er niet bij kon zijn. Voor wie er was, maar het nog eens wil teruglezen: Paul Frissens openingstoespraak 
op de jenaplanconferentie 2015. Hoogleraar bestuurskunde Frissen betoonde zich evenveel wetenschapper als 
cabaretier. Zowel de grap als de wetenschap troffen doel: ‘In de arena waar de macht wordt verdeeld, helpt klagen 
nooit. U krijgt alleen maar macht als u eigenaar bent van uw eigen professie. Dus dat gaat u vanaf morgen allemaal 
doen.’ 

Paul Frissen kijkt de zaal in en loopt ontspannen over het 
podium. ‘Het is een goed gevoel hier te zijn, onderwij-
zers onder elkaar. U bent allemaal bezig met buiten-
gewoon innovatief onderwijs. En u gaat nu naar mij 
luisteren in de klassieke busopstelling.’ Plaagstootjes, 
cabareteske grappen en een diepere, soms pijnlijke waar-
heid die zich opeens kraakhelder aan de toehoorders 
opdringt. Dat is Paul Frissen ten voeten uit. In het thema 
van de jenaplanconferentie, over tegenwind, wil hij 
het hebben over ‘de tragische onvolkomenheid van de 
school’. Hij grijnst: ‘Dat is bedoeld als een buitengewoon 
opwekkende mededeling. Omdat er niets mooiers is dan 
tragiek en omdat er niets verstandigers is dan verzoening 
met tragiek.’ 

Thermometer in de tijdgeest
Maar daarover later meer. Frissen begint ermee de thermo-
meter in de tijdgeest te steken, een vinger aan de pols bij 
een pedagogisch handelen dat er van afstand komisch 
uitziet. Of beter: tragikomisch. Hij vertelt over een 
Amsterdamse school, waar de directie een ‘leercontract’ 
afsloot met een jongetje. ‘Met dit contract maken we 
afspraken over omgang met elkaar, met het schoolwerk 
en met boosheid’, leest de hoogleraar voor. ‘Dit betekent 
dat je in school en in de klas goed luistert, niet schreeuwt 
en scheldt tegen kinderen en volwassenen, de opdrach-
ten naar behoren uitvoert…’ Zijn blik richt hij meewarig 
de lachende zaal in. Fijntjes wijst hij op spelfouten in 
de brief, maar belangrijker nog is de gerationaliseerde 
dwang die eruit spreekt – zeker in de passage over groe-
ne, oranje en rode stickers waarmee het jochie aan het 
eind van iedere schooldag geëvalueerd zal worden. Bij 
drie rode stickers, wordt hij voor een dag geschorst. Aan 
het eind van het contract staat de zin: ‘Je begrijpt deze 
regels en weet dat je je eraan moet houden’. Onderte-
kend door de directeur, de ouders en de jongen zelf. 
‘Ik geloof dat het jongetje in kwestie op het moment 
van het contract acht jaar was. Ik beschouw dit toch als 
relatieve waanzin. Dit jongetje, dat “niet wil deugen” 
en voor wie een “contract” nodig is, lijkt me een vrij 
normaal jongetje. Sterker nog, het hoort bij jongetjes dat 
ze niet willen deugen.’
‘Dames en heren, we zijn allemaal onderwijzers en het 
is voor onderwijzers buitengewoon van belang om het 
diepe besef te hebben, dat onderwijs niet het belangrijk-
ste is dat er is. Het is maar goed dat onderwijs niet zoveel 

kwaad kan, gelet op de tijd die we er doorbrengen. Het 
is buitengewoon belangrijk voor professionals te weten 
dat hun professie niet het belangrijkste van het bestaan 
is.’
Maar, gaat Frissen verder: ‘Daar denken ze in Den Haag 
anders over. We zijn op weg naar een kenniseconomie en 
dus is onderwijs buitengewoon belangrijk. Bij onze over-
heid heerst de diepe overtuiging dat onderwijs een soort 
instrument is voor overheidsbeleid, voor de verwezenlij-
king van maatschappelijke doelen.’ 

Papieren werkelijkheid
Frissen laat zien hoe Haags beleid soms een papieren 
werkelijkheid creëert – een wensbeeld, waaraan de 
weerbarstige werkelijkheid geenszins kan voldoen. 
‘In Den Haag lijkt de gedachte te bestaan, dat als je 
meer investeert in onderwijs, dat iedereen dan slimmer 
wordt. Nou, de recente inzichten in de overdracht van 
intelligentie bestrijden die gedachte: de verdeling van 
slimheid, is net als met zoveel andere dingen, een soort 
normaalverdeling: een stuk of vijf procent is briljant, vijf 
procent kan niet meekomen. En de rest is zo’n beetje 
middelmaat.’ Met een vrolijk plagerijtje voegt Frissen 
eraan toe: ‘Een beetje lerarenkwaliteit zeg maar. En met 
die middelmaat moet je het doen. Dat is een van die 
tragische onvolkomenheden.’ 
Met die onderwijsinvestering, heeft ook het idee post-
gevat dat het belangrijkste van onderwijs het halen van 
een diploma is. ‘Of zoals het in moderne termen heet: 
“het verwerven van een startkwalificatie”. Precies dat is 
voer voor nieuwe administratieve problemen, want als 
je verplicht dat iedereen met een startkwalificatie een 
school verlaat, dan kríjg je schooluitval. Dit is een belang-
rijke les uit mijn vak: met al onze theorieën en concepten 
en beleidssystemen, produceren we de problemen die 
we zeggen op te lossen. Terwijl mijn inzicht zou zijn: veel 
van wat we nu schooluitval noemen, is tamelijk gezond 
gedrag van die jongens. En van sommige meisjes. Want 
daarbuiten is het spannender.’
Een ander voorbeeld van een politiek-maatschappelijk 
doel dat op het bord van het onderwijs geschoven wordt, 
is het tegengaan van pestgedrag – ‘een fenomeen dat 
van alle tijden is en nooit zal verdwijnen en dat je zeker 
als pedagoog en opvoeder moet proberen te matigen. 
Maar elke gedachte dat je met beleidsprogramma’s dit 
type maatschappelijke problemen kunt oplossen, is een 

‘De school is van óns. Dát moet u zeggen.’
Paul Frissen prikkelt en bemoedigt

Geert Bors
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De spreker:
Paul Frissen

illusie.’ Er is niks mis met illusies, stelt Frissen, maar het 
is van belang in de gaten te houden welke normen over 
gedrag aan dergelijke programma’s ten grondslag liggen 
en dat je niet jeugdig gedrag-van-alle-tijden als abnor-
maal gaat wegzetten, want dan gaan papieren idealen 
en de levende werkelijkheid onherroepelijk schuren.

‘Wat’ en ‘hoe’ zijn onlosmakelijk
Frissen is nog niet klaar met zijn kritiek op Den Haag. 
Hij gaat naar een volgende slide. ‘Even acht jaar terug. 
Dit is de Commissie Dijsselbloem, de meest rampzalige 
commissie die wij ooit in het Nederlands onderwijs gehad 
hebben, omdat zij een aantal aanbevelingen en uitspra-
ken heeft gedaan, die niet kunnen. De belangrijkste is 
dat de Commissie Dijsselbloem heeft opgeschreven dat 
het voortaan zo zou moeten zijn dat “de politiek gaat 
over het wat van onderwijs en de school over het hoe.” 
Ik hoef u niet uit te leggen dat er uitgerekend in het 
onderwijs geen onderscheid te maken is tussen het wat 
en het hoe. Als je een vrij stevig uitgewerkte pedagogiek 
hebt, dan zijn “wat” en “hoe” onlosmakelijk verbonden.’ 
De hoogleraar noemt het niet alleen in pedagogische zin 
een misvatting: ‘Het is ook ongrondwettelijk. Ik ben er 
trots op dat wij artikel 23 in de grondwet hebben en dat 
wij dus een vrijheid van onderwijs hebben. En die vrijheid 
van onderwijs kan ik niet anders interpreteren dan dat 
het “wat” door de school wordt bepaald. Daar gaat u 
over.’
Van de kritiek op de aanspraak die de politiek denkt 
te kunnen maken op het onderwijsveld, verschuift Paul 
Frissen zijn betoog naar de hedendaagse rol die het 
onderwijsveld zélf speelt. Het zijn de conclusies uit een 
grootschalig onderzoek dat Frissen en zijn team ver-
richtte naar ‘sturing in het primair onderwijs’: ‘De eerste 
belangrijke conclusie is dat er in Nederland enerzijds 
sprake is van een diep grondwettelijk verankerde vrijheid 
en autonomie in het onderwijs. En tegelijkertijd is er de 
ervaring van het omgekeerde: of je met leerkrachten, 
schoolleiders of bestuurders spreekt, de dominante 
ervaring is er een van regelzucht, bemoeizucht, con-
trolezucht. Scholen ervaren een grote bureaucratische 
verantwoordingsplicht.’
De spreker monstert de zaal. ‘Het is overigens maar de 
vraag of al die regelzucht, bemoeizucht en bureaucratie 
bij het Ministerie vandaan komt. Het blijkt dat die regels 
in belangrijke mate door het onderwijsveld zelf gepro-
duceerd worden. En u heeft dat laten gebeuren.’ Frissen 
suggereert een probaat middel om die bureaucratie de 
baas te worden: ‘Voert u de komende jaren een alleen 
de even-genummerde circulaires van het ministerie uit. 
En vraag dan een collegaschool om de oneven circulaires 
te doen. Kijken of het verschil maakt. Dan heb je meteen 
een experimentele proefopstelling.’

Onderwijs moet niet transparant zijn
Conclusie 2 is dat de Onderwijsinspectie de afgelopen 
tien jaar ‘een enorm bepalende invloed gekregen heeft 
op het kwaliteitsbegrip van scholen’. Opnieuw wijst 
Frissen naar het onderwijs zelf: ‘U heeft aanvaard dat 
degene die bepaalt wat kwaliteit is, niet uzelf bent. De 
enige manier om hier vanaf te raken is het eigenaar-
schap van uw kwaliteit weer te heroveren. “De school is 
van ons”, moet u zeggen. “Wij bepalen wat de kwaliteit 
is. En wij vertellen u, politiek en bestuur, welke soorten 
kwaliteitsbewaking wij waarbij vinden passen.”’ 
Kwaliteit bewaken, hoe doe je dat met autoriteit? Frissen 
wijst op de Michelin-restaurantgids: ‘Toch een kwaliteits-
bewakingsinstituut van de eerste orde. Er zijn chefs in 
de wereld die zelfmoord plegen als ze een Michelinster 
verliezen. Maar kent u de criteria van de Michelingids? 
Het antwoord is: nee, want die zijn geheim. Sterker nog, 
Dat vind ik fascinerend. Je kunt een gezaghebbend kwa-
liteitsbewakingsinstituut zijn en volledig intransparant 
zijn.’
Transparantie is Frissens thema in zijn nieuwe boek: 
‘Net als veel andere instellingen, roept u ook altijd: “wij 
willen transparant zijn”. Niet doen! Wat u en ik doen, 
in relatie met de leerling, is in de kern een niet-transpa-
rante activiteit. Als leraren hebben wij een kennisvoor-
sprong en onze relatie is op dat punt totaal asymme-
trisch. En op het moment dat we dat leerproces en de 
leerling-leermeester-verhouding transparant maken, dan 
gaan we meten en bureaucratiseren. Geen organisatie 
zo transparant als een bureaucratie. Die transparantie 
vraagt formulieren en stapels paarse krokodillen. U moet 
op essentiële punten de kwaliteitsbewaking over wat u 
bent en wie u bent, in eigen hand houden.’
Andere belangrijke conclusies betreffen de machtige 
positie van de educatieve uitgeverijen en de rol van 
bestuurders. In beide gevallen is Frissens argumentatie 
eensluidend: leraar, laat je autonomie niet afpakken. 
‘Het gaat om u. En u moet ophouden met klagen. 
Nog een laatste relativerende mededeling: u bent een 
enorme klaaggroep. Dat moet u niet doen, want in de 
arena waar de macht wordt verdeeld, helpt klagen nooit. 
U krijgt alleen maar macht als u eigenaar bent van uw 
eigen kwaliteit en uw eigen professie. Dus dat gaat u 
vanaf morgen allemaal doen.’ 

Potvis Johannes en het potvisprotocol
En daarmee komt Frissen bij zijn slotakkoord: de ‘tragi-
sche onvolkomenheid’ uit zijn titel, die wij allemaal 
moe ten willen omarmen. ‘Hoe komt het nou dat we 
den ken dat de wereld met regels, met beleid, met orga-
ni seren, verbeterd kan worden? Dat heeft te maken 
met het feit dat we maar niet kunnen aanvaarden dat 
er pech, leed, en risico zijn.’ Neem de aangespoelde 
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pot vis Johannes en het ‘potvisprotocol’ dat daarna in 
wer king trad, stelt Frissen: ‘Wij vinden de gedachte aan 
aangespoelde walvissen onaanvaardbaar en gaan dat dan 
via regelsystemen proberen te regelen. We zijn ver leerd te 
aanvaarden dat de wereld in de kern tragisch van aard is.’
Frissen is daarvoor te rade gegaan bij de klassieke Griekse 
tragedies: ‘De basisfiguur van de Griekse tragedie is de 
volgende: de held of heldin wordt getroffen door het 
noodlot, meestal veroorzaakt door wispelturige go-
den. En de held móet handelen. En sterker nog, door 
het handelen tegen het noodlot in, roept hij of zij het 
noodlot nog veel meer over zich af. Met de voorspelbare 
uitkomst van een tragische dood.’ Een korte pauze. Dan 
zegt Frissen: ‘Dit is uw rolmodel. U moet handelen. Naar 
beste weten en kunnen, naar beste vermogen. Maar u 
moet het doen in het diepe besef dat u nooit volledig zult 
slagen. Dat u nooit de pech, de mislukking, het risico kunt 
vermijden.’ 
Dat de regel- en controlezucht via papieren protocollen 
in Nederland zo stevig postgevat heeft, wijt Paul Frissen 
aan de Calvinistische traditie. De voor protestanten zeer 
vertrouwde Bijbeltekst ‘In den beginne was het woord’ 
heeft zich volgens hem vertaald in ‘de idee dat als we 
een plan of een maatregel opschrijven, dat de wereld 
dan is veranderd. Wij zijn een heel rationele, calculerende 
samen leving geworden. De ene helft van het jaar zijn we 
aan het opschrijven wat we gaan doen, en de andere helft 
zijn we aan het verantwoorden waarom dat vorig jaar 
niet is gelukt.’ 

Opbouwende criticaster
Frissen sluit af zoals hij begonnen is: met een brief van 
een school aan een kind en zijn ouders. Een verantwoor-
dingsbrief waarom de jongen die niet langer welkom is 
als leerling: de directeur verwijt de jongen ‘met conse-
quente volhardendheid en stelselmatige ijver’ de goed-
bedoelde inspanningen van de school te hebben onder-
mijnd. Voor de school is ‘elke hoop op elk redelijk inzicht’ 
weg. Frissen: ‘Deze brief is gedateerd 12 januari 1972. Hij 
was aan mijn ouders gericht.’ In 2015 is Paul Frissen nog 
immer een scherpe, volhardende maar ook opbouwen-
de criticaster van wat er mis is in onze samenleving. Of, 
zoals hijzelf nogmaals constateert: ‘Het is maar goed dat 
onderwijs niet zoveel kwaad kan.’

Meer Paul Frissen?
Paul Frissen is hoogleraar bestuurskunde aan de 
Universiteit van Tilburg, decaan van de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur en lid van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 
• ‘De fatale staat – Over de politiek noodzakelijke 

verzoening met tragiek’ (2013), 294 pagina’s, 
Uitgeverij Gennep B.V

• ‘Het geheim van de laatste staat - Kritiek van de 
transparantie’ (2016), 272 pagina’s, Uitgeverij Boom

• Op npo.nl zijn onder het kopje ‘VPRO Boeken’ fraaie 
interviews met Frissen te vinden. 

Fotografie: Larissa Rand
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Hoe oud ben jij in 2032? Hoe gaat de toekomst eruit zien? Waar kijk je naar uit en waar maak je je druk over? Wat 
wil je dat je toekomstige zelf zich herinnert van je huidige ‘ik’? Mensenkinderen vroeg het aan de midden- en 
bovenbouwers van de Zutphense Walter Gillijnsschool. Ja, er kwamen vliegende auto’s en skateboards voorbij. Maar 
de kinderen dachten verder. Jort: ‘Misschien is er geen IS en geen oorlog meer. Maar ik denk dat mensen van vrede té 
blij worden. Dan worden ze depressief, omdat ze altijd maar blij zijn. En dan komt er weer ruzie.’

‘De toekomst? Dat is vliegende auto’s’, meent Quinn 
stellig. Samen met stamgroepgenoot Sara is hij als eerste 
in de leerkrachtenkamer van de Walter Gillijnsschool. We 
rekenen alvast uit hoe oud ze zullen zijn in 2032. Quinn zit 
in groep 6 en is nu negen. In 2032 is hij dus… ‘25!’, zegt hij. 
Sara, uit groep 8, heeft het ook al uitgerekend: 12 + 16 = 
28. 
Quinn monstert de ruimte, waar hij niet vaak komt. ‘Wat 
gaan we eigenlijk precies doen? Ik moet zeker nablijven 
tot 2032.’ Dat is echt heel lang, zegt Sara: de thee en de 
koekjes zullen dan wel op zijn. ‘Nou, als ik hier zo lang zou 
moeten blijven, ga ik uitbreken. Dan gooi ik op een dag 

een stoel door het raam en, ook al breek ik mijn been, ik 
zou toch naar beneden springen.’ Sara lacht: ‘Ja, of je loopt 
gewoon hier de deur uit, want die kan niet op slot, hoor. En 
dan sla je beneden een deur kapot. Die zijn ook van glas. 
Scheelt je een gebroken been.’
De toon is gezet. Intussen stroomt het lokaal vol met twee-
tallen uit de andere midden- en bovenbouwstamgroepen. 
Tien kinderen in totaal. Alleen de middenbouwers uit de 
Roze Ratjes ontbreken, want die staan straks op het podi-
um voor de weeksluiting. 
Iedereen stelt zich voor. Je noemt je naam, je stamgroep en 
vertelt hoe oud je bent… in 2032. En dus zitten we in onze 

‘In 2032 ben ik... 25. Wow!’
Denken, spreken én tekenen over de toekomst

Henk Veneman en Geert Bors

Willemijn (10): De baas op de berg
Willemijn: ‘Ik heb een paleis getekend. Van de koning of de baas van het land, met robots ervoor.’ 
Gwennifer: ‘Hij woont op een berg. Dat lijkt me niet handig, want dan weet je niet wat er onder je volk leeft.’
Willemijn: ‘Dat is waar. Gelukkig is dit flatgebouw ook heel hoog. Ze zitten vlak bij elkaar.’
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Lili (9) en Roos (8): De robotkapper
‘Is het een meisjesrobot’, vraagt iemand. 
Lili: ‘Zijn robots jongens of meisjes?’

verbeelding in een club jongvolwassenen tussen de 25 en 
28. Nou ja, de interviewer is tegen die tijd 58. En directeur 
Henk Veneman vertelt dat hij dan tachtig zal zijn: ‘Ik zit dan 
in een bejaardenhuis en hoop dan, als ik de televisie aanzet, 
dat ik jullie kan zien, omdat je iets bijzonders gedaan hebt.’ 
Meteen wordt meneer Henk gerustgesteld. Bovenbouwer 
Jort (27 als Henk tachtig is) zegt dat zijn oma nu 97 is en 
nog steeds op zichzelf woont. Dus Henk hoeft er niet per se 
in een bejaardenhuis te zitten.

Over geld, IS en klimaatverandering
De toekomst dus. Floris (uit groep 7 en in 2032, 26) weet al 
hoe het eruit zal zien: ‘Je hebt dan nog steeds skateboards, 
maar dan zonder wielen. Ze kunnen dan vliegen.’ Quinn 
wordt enthousiast: ‘Auto’s ook, met vijfhonderd jetpacks in 
de achterklep.’
Gwennifer is een van de oudsten en zal in 2032 27 zijn. Ze 
vraagt zich af hoe de regering eruit zal zien tegen die tijd. 
‘Tegen die tijd, kun je al in de Tweede Kamer zitten’, sug-
gereer ik. ‘Of misschien ben je wel een heel jonge minister.’ 
Maar daar liggen Gwennifers ambities niet: ‘Ik heb nog 
geen idee wat ik wil worden.’
Lili van negen denkt dat er in 2032 geen kappers meer 
zullen zijn. ‘Ik denk dat robots je haar dan knippen.’ ‘Hal-lo 
Li-ly, De punt-jes een stuk-je bij-knip-pen’, zegt een robot-
stem. ‘Hmm, dat lijkt me wel een beetje vreemd’, zegt Lili. 
Sara gaat verder: ‘Ik denk dat dan bijna alles met robots is.’ 
Dan is er voor niemand meer werk, meent iemand: robots 
voor de klas, robots in de keuken. ‘Nou, overdrijven is ook 
een kunst’, zegt Sara.
Quinn denkt na over geld: ‘Misschien is één dollar dan wel 
één eurocent waard. En dat je dan voor heel weinig euro’s 
al een heel vliegtuig kunt kopen.’ Als een volleerd econoom 
helpt Jort hem uit de droom: ‘Dat gaat niet gebeuren. Als 
er heel veel geld is, wordt het vanzelf minder waard. Dus 
de prijzen blijven eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde.’

De rijkste man en gewoon een aardig meisje
‘Wat vinden jullie de grootste problemen van nu?’, vraagt 
schoolleider Henk Veneman. Geld, oppert iemand. IS en kli-

maatverandering, noemen andere kinderen. Floris is bang 
dat de wereld gaat instorten door klimaatverandering. ‘Let-
terlijk?’, vraagt Henk. ‘Ja, door al dat gas dat opgepompt 
wordt, zakt de grond in’, zegt Floris, ‘maar ik bedoel ook: 
dat de wereld vervuild wordt.’
‘En hoe zal het over zestien jaar zijn?’, vraagt Henk: ‘Zijn die 
problemen dan opgelost?’ ‘Ik hoop dat IS er dan niet meer 
is’, zegt Willemijn (10). Haar buurman en stamgroepgenoot 
Max (10) knikt. ‘Klimaatverandering kán weg zijn’, meent 
Floris. Henk knikt: ‘Ze hebben afspraken over het klimaat 
gemaakt. Als we ons best doen, kunnen we het de goede 
kant op buigen. IS is er misschien niet meer in 2032, maar 
er zijn altijd wel ruzies en conflicten. Natuurlijk hoop ik op 
vrede.’ Jort: ‘Ik denk dat mensen van vrede te blij worden. 
Dan worden ze weer depressief omdat ze altijd maar blij 
zijn. En daar komt weer ruzie van.’
Als de kinderen gaan bedenken wie en wat ze zullen zijn in 
2032, stromen de ideeën over tafel. Danseres. Ontwerper 
van nieuwe extreme sports. Rijkste mens ter wereld. Iets 
met paardrijden. Iets met dieren en kinderen. Iemand wil 
profvoetballer worden. Dat lijkt Roos (8) ook wel wat: ‘Ik zit 
op voetbal en we zijn al eens kampioen geworden!’ Haar 
stamgroepgenootje Lili laat de beroepsperspectieven aan 
zich voorbij gaan: ‘Ik wil gewoon een aardig meisje zijn.’

De toekomst kan alles worden
‘Veel mensen denken na over het onderwijs in 2032’, vertelt 
Henk. ‘Toen ik naar school ging, gebeurde het vaak dat de 
zoon van een boer ook boer werd. Of dat je smid of bakker 
of slager werd, omdat je vader dat ook was. Je wist wat er 
komen ging. Maar nu wordt er gezegd: ‘veel beroepen die 
we nu hebben, bestonden vijftien jaar geleden nog niet 
eens. En dat betekent dat kinderen ook andere dingen 
moeten leren.’ Wat is voor jullie belangrijk om te leren, om 
te weten dat het wel goed zit met die toekomst? Wat wil je 
in ieder geval leren?’
‘Handwerk’, zegt Gwennifer, ‘Dat heb je altijd wel nodig. 
Dingen van hout of van ijzer kunnen maken met je handen. 
Als alles omslaat en het een heel andere tijd wordt, kun jij 
dan nog steeds dingen maken.’ ‘En dan kun je het anderen 
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Tekenen over de 
toekomst

Sara (12): De bril die alles weet
Sara: ‘Als je door deze bril naar 
iemand kijkt, kun je alles te weten 
komen wat die iemand is. Hoe oud, 
welke school, welke sport… Alles 
wat er te vinden valt.’
Floris: ‘Dat gaat wel tegen de privacy 
in.’
Sara: ‘Maar het gaat er wel komen.’

Quinn (9): Jetpacks en het wiel, opnieuw 
uitgevonden
‘Als mijn jetpacks af zijn, zijn ze voor iedereen. 
Dan kun je goedkoper ergens heen dan met een 
vliegtuig. Mijn vliegende auto ziet er redelijk normaal 
uit.  Ik had eerst stekelwielen bedacht, maar dat zag 
er lelijk uit. Het is ook niet handig: als je wilt landen, 
breken die stekels af.’

Silas (7): Een fabriek die tanks omsmelt
‘Ik hoop dat er geen oorlogen zijn in de 
toekomst. Dan kunnen de tanks een fabriek 
in waar ze in een oven gesmolten worden. 
Van het ijzer kun je dan nieuwe dingen 
maken. Hier heb ik een kunstwerk van ijzer 
getekend. Dat kun je maken. Maar ook 
gereedschappen, om op het land te werken.’
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Kiana (10): De doorzonwoning van 2032
‘Dit is een huis met heel veel glas. Misschien bestaan ze al, 
maar in 2032 hoop ik dat iedereen in zo’n huis woont. Ze zijn 
plat en de tweede verdieping heeft een groot balkon. Ik vind 
het zelf heel mooi. Modern en toch heel cool.’

Jort (11): De cijfers en het briefgeld 
van 2032
‘Cijfers schrijven we anders in de 
toekomst en dit scheve biljet is het 
briefje van 31 euro. We gaan rekenen 
in 31-tallen.’
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Gwennifer (11): Een droevig landschap met 
sprankjes hoop
‘Het grasveld op mijn tekening is helemaal dor en grijs. 
De boom die er stond, is omgehakt. Op de achtergrond 
zie je een stad die meer een ruïne is. Ik maak me best 
zorgen over de toekomst. Maar op het grasveld zie je 
ook kleine groene plukjes. Het gras gaat toch weer 
groeien.’

Floris en Max (allebei 10): Alles 
gaat zweven
Max: ‘Ik heb vliegende auto’s, mensen 
met jetpacks op hun rug, die zo naar 
hun werk kunnen vliegen. En je kunt 
in de toekomst ook gamen in de 
lucht. Kijk, hier staat iemand op een 
zwevend board en z’n computer ook.’
Floris: ‘Dat is bij mij ook. Op 
zwevende skateboards – ik noem 
ze ‘luchtboards’ – kun je reizen. 
Mijn luchtboard is hoger dan de 
wolkenkrabbers, hoger dan de 
wolken. Duizend meter heb ik erbij 
geschreven.’
Max: ‘Ik heb er ook een paar huizen 
van de toekomst bij gemaakt. Hoe ik 
denk dat ze eruit zien, dan.’
Floris: ‘Misschien komen er wel hele 
dorpen in de lucht.’

leren’, vult iemand aan. Het lijkt Willemijn sowieso belang-
rijk om andere mensen te kunnen helpen: ‘Ik wil leren hoe 
je met andermans problemen omgaat en hoe je anderen 
kunt begrijpen, als ze bijvoorbeeld verdriet hebben.’
Max houdt het op rekenen en Quinn op schrijven. ‘Talen 
zijn belangrijk’, zegt Kiana helemaal op de hoek van de 
lange tafel. In 2032 zal zij 26 zijn. ‘Als je verschillende talen 
spreekt, kun je bijvoorbeeld naar China gaan.’ Floris meent 
dat Engels volstaat, want dat is de standaard. ‘Later niet 
meer’, werpt een groepsgenoot tegen, ‘China heeft meer 

dan één miljard inwoners.’ ‘Hé’, zegt Lili, die een Chinese 
achtergrond heeft: ‘Komt mooi uit. Ik kan al Chinees.’
Floris reageert stellig: ‘Wat wel handig is, is om te leren 
leren.’ Iemand wil weten wat hij daarmee bedoelt. ‘Nou, 
moeilijke sommen en procenten – al die shizzle.’ Sara: ‘Dat 
is gewoon leren. Leren leren betekent dat je leert hóe je 
moet leren.’ Jort denkt dat het niet één specifiek ding is 
wat je zou moeten leren: ‘De toekomst kan alles worden, 
dus misschien moeten we iedere dag een ander vak leren. 
365 verschillende vakken.’
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Over zestien jaar? Glunderende gezichten van zo’n 
vijftien bovenbouwers. De ideeën en gedachten vliegen 
door de kring. Steeds enthousiaster worden ze. Ze 
overstemmen elkaar en kunnen bijna niet op hun stoel 
blijven zitten. “Dit vind ik leuk!”, roept er één. Even later 
neemt er als vanzelf een meisje uit het zevende leerjaar 
de leiding van het kringgesprek.
“Alle kinderen hebben dan een iPad-tafel, een groot 
scherm waar je alles op kan doen. We hebben geen pa-
pier meer nodig. Ik ga wel naar school want anders werk 
ik niet. Een robot voor de klas. Juf moet er wel zijn want 
anders doet die robot misschien rare dingen. We gaan 
met een zweefauto naar school. We moeten wel blijven 
bewegen. Ik blijf altijd voetballen. Sport blijft belangrijk. 
Zestien jaar kan ook best wel kort zijn. Je hebt wel veel 
geld nodig. Een goede baan. Wat moet je dan worden?”
Zo gaat het nog even door. Veel vragen, ideeën, ant-
woorden en weer vragen.
Ik kan me voorstellen dat het belangrijk zal zijn om ook 
over zestien jaar nog samen enthousiast te zijn, samen te 
praten, samen te werken, samen vragen te stellen, samen 

creatief te zijn, samen te dromen, samen te delen om 
samen de onvoorspelbare toekomst tegemoet te gaan.

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool De 
Ommewending, Veendam

Als een robot lesgeeft, moet er wel een juf in de
buurt zijn

Een verfrissend moderne taallijn 
voor groep 3 tot en met 8. 

info@taal-doen.nl 
www.taal-doen.nl Uitermate geschikt voor combinatiegroepen. 

Dag bonte jenaplanscholen 
13 oktober 2016

M.m.v. prof. dr. Orhan Agirdag 
(www.orhanagirdag.com) en Luc Heyerick (Freinet 
coördinator Vlaanderen en oud departementshoofd 
Onderwijs en Opvoeding stad Gent).
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Je-Na aan ‘t hart

Over een geit, een filosoferende voetballer en de toekomst 
Strategisch Beleidsplan 2016 – 2021 voor onze Nederlandse Jenaplanvereniging

Ton Scheulderman

Onderwijs en plannen maken horen bij elkaar. Niet alleen onze staatssecretaris van onderwijs is daar “goed” in. We 
doen er zelf even hard aan mee. Maar plannen ook echt uitvoeren is andere koek. Bestuurslid Ton Scheulderman 
schreef deze beeldende introductie tot het strategisch beleidsplan van de NJPV.

De NJPV telt ongeveer 41.500 kinderen, duizenden 
team leden en bijna 180 scholen. Ik vergelijk het wel 
eens met een mammoettanker die vaart in de sloot. 
Hoe trek je die vlot? Een probleem waar niet eenvoudig 
een antwoord op te vinden is. Harry Mulisch schreef in 
”Voer voor psychologen”, dat je, als je een probleem 
niet kunt oplossen, het groter moet maken. Het is een 
wijsheid, ontleend aan een oude joodse legende:

“Een man klaagde bij de rabbijn dat zijn huis zo vol 
was. Hij had zijn schoonmoeder, zijn vrouw en zijn 
kinderen over de vloer. ‘Neem er een geit bij’, zei de 
rabbijn. Huilend klopte de man na enkele dagen op-
nieuw bij de rabbijn aan. Stapelgek werd hij thuis. ‘Dan 
moet je die geit weg doen’, antwoordde de rabbijn. Een 
dag later kwam de man hem bedanken. Wat was het 
rustig met alleen zijn schoonmoeder, zijn vrouw en zijn 
kinderen”.

Welke geit hebben wij nodig om de NJPV tot een on-
dernemende organisatie te maken?
In 2007 is onze sociocratische organisatie met vereni-
gingskring en functioneel leider vervangen door een 
organisatie met directie, DB en AB. Dit met de ver-
wachting dichter bij de werkvloer te komen. Bij de 
stamgroepleiders die met beide voeten in de klei staan 
en het werk met de kinderen uitvoeren.
Een vereniging van scholen verschilt in bepaalde 
opzichten niet zoveel van de plaatselijke voetbalclub. 
Een kleine groep stuurt de organisatie aan en de grote 
groep komt wekelijks om haar of zijn wedstrijdje te 
spelen, te douchen en dan weer snel naar huis te gaan. 
Of een drankje te doen in de kantine. Het oppompen 
van de ballen, het verzorgen van het blad Mensenkin-

deren, het trekken van krijtlijnen of het bewaken van 
het erkenningstraject gaat langs de spelers heen. Wat 
de materiaalman van de club of de voorzitter van de 
NJPV doet, zien we niet. Niet meer dan logisch: ieder 
heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en bezigheden. 
Er moeten vooral ook stamgroepen en scholen geleid 
worden!

In april 2013 startte de NJPV het project “De NJPV als 
ondernemende organisatie”. Doel: het verkrijgen van 
een sterkere positie binnen het onderwijsveld. We on-
derscheiden bij dit project vier deelgebieden:
• Het uitbuiten van de kracht van het jenaplan-

concept.
• Het bewustmaken van ieders eigen rol en verant-

woordelijkheid binnen de NJPV.
• Het uitdragen van het jenaplanconcept.
• Een ondernemende organisatie met een goed 

georganiseerde interne en externe PR.
Mooie ambities. Maar niet simpel om betrokkenheid 
te realiseren. Wat we delen is duidelijk: het uitdragen 
van het jenaplanconcept. Het geheel van de aanpak van 
Peter Petersen en Suus Freudenthal, de basisprincipes, 
de kwaliteitscriteria, de kernkwaliteiten en de essenties. 
Onze pedagogische visie. Samen ervoor zorgen dat zo 
veel mogelijk kinderen kwalitatief hoogwaardig jena-
planonderwijs ontvangen.

Een aantal betrokken jenaplanners volgt de ontwikke-
lingen binnen de vereniging met een meer dan kritische 
houding. Communicatie, transparantie en met name de 
achteruitgang van de kwaliteit van een aantal jenaplan-
scholen zijn hun zorgen.
Een bekende Amsterdamse voetballer zei ooit “ieder 

Geert Bors (redactie.mensenkinderen@gmail.com en 
06-48511045). Rechtstreeks reageren op het concept 
strategisch plan kan via: voorzitter@njpv.nl en 
directeur@njpv.nl.
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nadeel heb se voordeel”: het project van “de Moder-
ne Jenaplanschool” kwam uit deze kritische houding 
voort. Met de initiatiefnemers voerden directie en DB 
een aantal constructieve en toekomstgerichte gesprek-
ken, met als kern: “hoe kunnen we samen het concept 
neerzetten”.

In november 2015 kwam een denktank bijeen van men-
sen die Jenaplan een warm hart toedragen. De denk-
tank bestaat uit vertegenwoordigers van NJPV Jong, het 
AB, de opleiders en initiatiefnemers van “de Moderne 
Jenaplanschool”, de directie en het DB.
We gaan nieuwe stappen zetten in de gezamenlijke 
ontwikkeling van Jenaplan in Nederland. Geïnspireerd 
door ons nieuwe jenaplanboek “Jenaplan, school waar 
je leert samenleven” sprak de denktank over de volgen-
de onderwerpen:
• Hoe zorgen we dat Jenaplan een sterk merk blijft 

waardoor ouders, leerlingen, Pabo-studenten en 
besturen kiezen voor ons concept?

• Hoe zorgen we voor herkenbare kwaliteit van onze 
jenaplanscholen?

• Hoe zorgen we voor goede scholing voor studen-
ten, stamgroepleiders en schoolleiders? 

• Hoe krijgen we draagvlak en betrokkenheid van de 
spelers op het jenaplanveld?

• Wat betekent dit voor de organisatie van de NJPV? 
Past wat wij willen binnen de huidige verenigings-
structuur?

• Hoe dragen we vanuit het jenaplanconcept bij aan 
de landelijke discussie over onderwijs?

Op basis van het gesprek is een concept strategisch 
beleidsplan 2016 – 2021 geschreven. Het plan is voor-
zien van een aantal vragen voor inspraak en kritische 
aanvulling voorgelegd aan de regio’s. Eind maart komt 
de denktank bijeen om de reacties en aanvullingen te 
verwerken tot een definitief concept dat in het AB van 
13 april ter tafel komt voor vaststelling.

Ik spreek de wens uit, dat de NJPV als “stamgroep” 
verder gaat, uitgaande van ieders sterke kanten en 
mogelijkheden tot ontwikkeling. Dat we een vereniging 
zijn verbonden met wat binnen de regio’s leeft. Dat 
we het goede in jenaplanland vasthouden en samen 
werken aan datgene waar we verandering in willen 
brengen. Een missie voor ons allen. Jenaplan is voor ons 
allen SAMEN en LEVEND.

Ton Scheulderman is lid van het dagelijks bestuur 
van de NJPV en was directeur van jenaplanschool ’t 
Startnest in Uithoorn.

Foto: Joop Luimes
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Groeten uit 2030
Op zoek naar 
kinderboeken over de 
toekomst stuitte ik op een 
wel zeer toepasselijke 
titel: Groeten uit 2030. De 
uitnodigende ondertitel 
‘Van plastic soep tot 
allesmakers’ maakte me 
nieuwsgierig. Auteur Jan 
Paul Schutten begint 
zijn boek als volgt: 

‘Moet je dit boek wel 
lezen? Wil je lachen? 
Lees dit boek dan in 2030! 
Het staat vol met voorspellingen voor de toekomst en de 
kans is groot dat die er flink naast zitten. Wil je het dan 
wel lezen? Natuurlijk! Want bepaalde verwachtingen 
zullen zeker uitkomen.’

Uiteenlopende onderwerpen volgen elkaar daarna 
op, van ‘de inrichting van je huis/kamer’ tot ‘wat wil je 
eten?’ Maar ook onderwerpen die iets verder van de 
directe omgeving af liggen, zoals ‘ruimteschip aarde’ en 
‘de eeuw van de robots’. Ieder hoofdstuk start met een 
rechtstreeks bericht uit 2030 aan de lezer. 

‘Hoi! Hoe gaat het? Wij zijn net verhuisd! Ik heb nu 
een kamer die wel dertig meter groot kan worden. De 
kamer ligt naast de logeerkamer. Als er geen logés zijn, 
dan schuiven we mijn muur zo ver mogelijk naar buiten. 
Mijn muur heeft een ePaper van twee meter hoog en 
zes meter lang. O ja, je weet natuurlijk nog niet wat 
een ePapermuur is. Dat is een enorm driedimensionaal 
beeldscherm dat twee muren in beslag neemt. Ideaal 
om films op te kijken, om spelletjes mee te doen of als 
achtergrond.’

Het huis van de toekomst wordt op verschillende 
manieren geschetst, als een levend huis waarin groenten 
en vruchten groeien op de muren van aarde. Of als een 
slim huis, met alleen plastic en high-tech materialen met 
muren die van kleur kunnen veranderen om warmte 
tegen of juist vast te houden. 
Niet alles wat beschreven staat is nieuw. Het is niet de 
vraag of bepaalde ontwikkelingen zullen plaatsvinden, 

maar vooral wanneer. Zullen we in de toekomst een 
huisrobotje hebben dat ons helpt in het huishouden en 
met het huiswerk voor school? En rijden we dan allemaal 
in auto’s die zichzelf besturen? En welke energie zullen 
we gaan gebruiken? 
Met dit boek kunnen kinderen in de leeftijd van 11 
t/m 14 jaar meereizen naar de toekomst en zien wat 
er gebeurt op het gebied van energie, natuur en 
techniek. Het is een interessant en aansprekend boek 
met veel kleurige illustraties. Met medewerking van 
wetenschappers uit verschillende disciplines van de 
K.U. Leuven. Goed in te zetten bij een project over de 
toekomst!

Ik was 10 in 2015 
Uit Vlaanderen komt een 
tweede titel die speelt met 
ons beeld van een ongewisse 
toekomst, van de hand van 
pedagoog en zelfverklaard 
popcultuurverslaafde 
Pedro De Bruyckere en 
sociaalpedagoog en 
maatschappelijk ondernemer 
Bert Smits. Ze kijken niet 
terug vanuit de toekomst, 
maar beginnen bij de 
belangrijke trends en 
ontwikkelingen in het 
heden:

‘“Ik was 10 in 2015” beschrijft tendensen die een invloed 
zullen hebben op de levens van kinderen en jongeren. 
Daarbij doet het niet aan glazenbolvoorspellingen, maar 
toont het aan waar we staan en waar het met de wereld 
nu echt naartoe gaat. Het boek formuleert een duidelijk 
en optimistisch antwoord op de vragen van ongeruste 
ouders, opvoeders en leraren.’

Warm aanbevolen, onder andere door leraar en 
onderwijsvernieuwer Jelmer Evers, die het boek prijst 
omdat de grote uitdagingen van onze tijd worden 
teruggebracht tot iets dat wij en onze kinderen kunnen 
bevatten. 

Cobi Boomsma

* Groeten uit 2030, Jan Paul Schutten (2011), 96 pagina’s, uitgeverij De 
Fontein
* Ik was 10 in 2015, Pedro De Bruyckere en Bert Smits (2015), 244 
pagina’s, uitgeverij LannooCampus

Signalementen
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Hoeveel we in dit themanummer veel vooruit gedacht hebben over de toekomst, er zijn momenten dat de tijd stil 
komt te staan. Als er een leerkracht overlijdt, bijvoorbeeld. Dat overkwam stamgroep De Eekhoorns op de Limburgse 
OJBS Elckerlyc. Simone Sweep kwam als vervangende leerkracht in de klas, toen na een paar weken óók nog een 
stagiair plots overleed. Over stilstaan in het heden, geliefde leerkrachten achterlaten in het verleden, en samen 
verder gaan: ‘Daar zitten we dan, met tachtig kinderen, die vanzelf een arm om elkaars schouder leggen.’

Het is februari, mijn directeur belt. Ik heb al een vermoe-
den waar dit over gaat. Een week geleden is er een colle-
ga van de stichting plotseling overleden. De betreffende 
school is in rep en roer. Per direct zoeken ze een in alle 
opzichten beschikbare leerkracht. 
Twee dagen later zit ik rond de tafel met de directrice en 
een bovenbouwleerkracht. We spreken over het overlij-
den, het welbevinden van de kinderen en wat er tot nu 
toe is gebeurd. Ze kijken elkaar aan en knikken. De direc-
trice vraagt of ik de uitdaging aan wil gaan. Hoe gek dat 
in deze situatie ook klinkt, het voelt goed, al vanaf het 
moment dat ik de school binnenstapte. Op voorwaarde 
dat ik goed word begeleid, wil ik het graag doen.
Ik maak de afscheidsviering mee, die een diepe indruk 
maakt. Ik word meegezogen in het rouwproces. Ik zie de 
ogen van een aantal kinderen en ouders contact maken 
met die van mij. Nadat alle kinderen zijn vertrokken 
en ik met het team aan de koffietafel zit, krijg ik het 
benauwd. Onzeker of ik al die verwachtingen wel kan 
waarmaken. Het team stelt me gerust en spreekt zijn 
vertrouwen uit. 
De groep wordt opgevangen door de intern begeleid-
ster en een leerkracht. Samen met de kinderen wordt 
het motto ‘Samen staan we sterk’ bedacht. De kinderen 
spreken hun prioriteit uit:
• Zoveel mogelijk doorgaan zoals het was (het normale 

programma oppakken). 
• Soms in de kring praten over de leerkracht of iets voor 

hem maken. 
• Dingen doen met vrienden en vriendinnen. 
• Elkaar blijven steunen en troosten. 
Ik word ingewerkt door de intern begeleidster. Vanaf 
dag drie ben ik hun nieuwe juf. De kinderen krijgen 
van mij een groeibriljantje: ‘Een groeibriljantje voor 
jou. Diamant is het sterkste materiaal in de natuur. Ik 
hoop dat we samen naar elkaar toe kunnen groeien 
en er, ondanks het gemis waar altijd ruimte voor zal 
zijn, iets schitterends van kunnen maken.” We maken 
kennis, investeren in onze relatie, pakken het normale 
programma op en spreken soms in de kring over de 
leerkracht. Diepgang blijft echter uit.

Opnieuw hartverscheurend nieuws
Na zeven weken lijken de rust en structuur terug te zijn. 
Dan krijgen we opnieuw hartverscheurend nieuws: onze 
stagiair is ook plotseling overleden. Vol ongeloof kijken 

we elkaar aan en ik voel paniek opkomen. Op zo’n jonge 
leeftijd mag het leven je niet ontnomen worden. Moeten 
wij ze écht alweer gaan vertellen dat iemand dood is 
gegaan van wie zij houden? Ik maak me enorme zorgen 
over de kinderen en of ik dit wel kan. Ook voor ons geldt 
het motto ‘samen staan we sterk’. 

‘Tranen worden gedroogd, niet voor altijd, 
maar altijd weer’ – Manu Keirse

Met mijn bovenbouwcollega’s, intern begeleidster en 
directrice vangen we de kinderen op. Het is een triest 
maar tegelijkertijd ontzettend mooi moment. Daar zitten 
we dan met tachtig kinderen, die meteen begrijpen dat 
het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en een arm 
om elkaars schouder leggen. Kippenvel. Het gaat vanzelf, 
alsof het normaal is om in een korte tijd weer afscheid te 
nemen. Dat zou eigenlijk niet normaal moeten zijn… 
We trekken ons terug in de stamgroep. Ik samen met de 
directrice. Kort praten we in de kring en vragen naar de 
behoeften van de kinderen. Liever niet praten, maar iets 
maken voor de stagiair en buitenspelen om even afstand 
te kunnen nemen. Dat doen we. 

Rust, ritme, rouw
Weer is het prioriteit om de rust terug te brengen en 
het dagelijkse ritme op te pakken. Ouders delen hun 
zorg: kinderen slapen slecht, krijgen huilbuien, kunnen 
zich niet concentreren, hebben een kort lontje, gaan er 
ingetogen mee om, krijgen pijntjes of denken dat een 
hartstilstand besmettelijk is.
Er volgt een ouderavond voor zowel ouders als het team 
met rouwtherapeute Annet Weijers. Annet vertelt hoe 
een rouwproces bij kinderen verloopt. Voor velen is het 
herkenning en opluchting: het gedrag dat we bij onze 
kinderen zien, is iets waar wij ons niet zo snel zorgen 
over hoeven te maken. Dit hoort bij rouwen. 
Het is een kwestie van tijd, waarbij de kinderen het ver-
trouwen in het lichaam en dat van een ander weer terug 
krijgen. Annet Weijers: ‘Wij volwassenen proberen kin-
deren meestal te behoeden voor pijn en verdriet in het 

De Eekhoorns, een groep 6, 7, 8. Zij verloren hun 
leerkracht. En meteen daarna hun stagiair.
Simone Sweep
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Zij verloren een leerkracht
en daarna een stagiair

leven. Maar dat kan niet: pijn en verdriet horen bij het 
leven. Wat we wel kunnen, is kinderen helpen om hun 
verdriet een plek te geven in hun leven.’ Pas als kinderen 
niet meer tot spelen komen, is het belangrijk om actie te 
ondernemen. 

Geen praters
Ik probeer met de kinderen het gesprek aan te gaan 
over het verlies van de leerkrachten. Door te vertellen 
over mijn eigen ervaringen en gevoelens, stel ik mezelf 
kwetsbaar op. Veel respons krijg ik niet. De meeste 
Eekhoorns zijn geen praters. Ze vinden het lastig om zich 
uit te drukken in woorden. Ze hebben iets anders nodig. 
Ik zoek concrete handvatten, om al doende met de 
kinderen te werken aan het rouwproces. In Annets boek 
‘Een leven duurt een leven lang’ staan verschillende 
ideeën om op een leuke manier aan rottige en moeilijke 
ervaringen in het leven van een kind te werken. Je kunt 
kiezen wat bij jou en de kinderen past. 
We verzamelen herinneringen rondom een foto, maken 
gelukspoppetjes en dromenvangers zodat we beter 
kunnen slapen. Met behulp van associatiekaartjes vraag 
ik de kinderen om een afbeelding te kiezen die aansluit 
bij hun gevoel. De kinderen openen zelf het gesprek, 
waardoor de drempel voor andere kinderen lager wordt. 

Er ontstaat een prachtig gesprek! Tevens gebruik ik de 
kaarten voor stelopdrachten (zie kader). Sommigen 
kunnen zich namelijk beter uiten op papier. De nadruk 
bij deze opdrachten ligt op de inhoud en niet op de 
vorm. Ik kies spannende afbeeldingen – een meisje op 
een schommel hoog boven het land, een openstaand 
koffer, waarin een trap naar beneden blijkt te schuilen – 
van waaruit de kinderen vanzelf beginnen te associëren. 
Gelukkig ontstaat het gesprek steeds vaker spontaan. 
Een kapotte nietmachine die plotseling weer werkt, 
een traktatie met de afbeelding van hun meester en 
de unanieme beslissing dat de leerkracht ook op de 
groepsfoto moet. Parels die ik koester!

Brief aan meester in de wolken
Het einde van het schooljaar nadert. Ik vraag de kinderen 
wat zij nog graag willen doen voor de leerkracht. 
Vertellen hoe het met ze gaat, is het antwoord. Samen 
denken we na hoe we dat kunnen doen. Mariska stelt 
voor om wensen op wensballonen te schrijven en deze 
met de klas op te laten. Sommigen willen persoonlijk een 
brief schrijven in de vorm van een dagboek. 
Eén jongen stelt voor om de brieven te verbranden, 
zodat ze in de hemel terechtkomen. Mooie ideeën, 
maar hoe kunnen we als klas vertellen hoe het met 
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ons gaat? Een groepsgenoot heeft een idee: ‘Laten we 
een brief of tekening maken van stoepkrijt. Dan kan 
de meester vanaf zijn wolkje meekijken!’ De kinderen 
zijn enthousiast. Een aantal buigt zich over een brief en 
anderen maken een ontwerp voor een tekening. Een 
week later zitten we samen in de kring. De kinderen 
lezen hun brieven voor. De groep selecteert welke stukjes 
in de brief komen. We gaan aan de slag, samen. 

Lieve Luite, 
Hoe is het met jou? Met ons gaat het goed. Maar we missen je 
wel hoor! We denken elke dag aan jou. Het is al even geleden, 
maar het verdriet is er nog steeds. We durven het te uiten in 
de klas. Hoe is het daar boven? Ben je nog steeds carnaval 
aan het vieren? Heb je al een nieuwe school opgericht samen 
met Brain? Werk je nu bij hemel Nima.tv? Wees niet bezorgd, 
Simone past op ons. We hopen dat je het fijn hebt in de 
hemel!
-XXX- de Eekhoorns

Na de ouderavond van Annet Weijers concludeer 
ik dat de meeste Eekhoorns het goed maken. Het 
is een heftige, maar ook mooie start van mijn 
onderwijsloopbaan. Ik bewonder de veerkracht van 
kinderen. Trots ben ik op hen! Dit is een levensles, die 
ze altijd bij zich zullen dragen. De levensles die ik heb 
geleerd, was mij in mijn onderbewustzijn al bekend, al 
heb ik hem nu bevestigd gekregen. Ik denk weer aan 
het groeibriljantje waarmee mijn tijd met deze kinderen 
begon. Het naar elkaar toegroeien, het ruimte maken 
voor elkaar, het samen sterk staan: we hebben het 
gedaan. Wat ik er voor nodig had, was een vertrouwen 
in hun veerkracht die van mezelf als leerkracht. 

Voor contact of reacties, mail de redactie of rechtstreeks 
naar Simone op: simone.sweep@outlook.com

Handreiking: stelopdracht
Ik herinner me dat ik in mijn eerste stu-
diejaar, mijn leerproces moest beschrijven 
aan de hand van afbeeldingen. Omdat de 
kaarten verschillende gevoelens en emoties 
opriepen, kon iedereen een kaart kiezen 
waarmee hij zijn leerproces associeerde. 
Mijn doel met de stelopdracht was de kin-
deren uitnodigen te schrijven over hun ge-
voelens rondom het verlies. Dit benoemde 
ik niet letterlijk zo, maar mijn afbeeldingen 
wezen wel in die richting, net als de vragen 
die ik stelde:
• ‘Op een dag staat er een koffer voor de 

deur. Als je hem opent zie je een trap. 
Nieuwsgierig geworden loop je naar 
beneden. Waar zou je willen dat deze trap 
naartoe gaat?‘

• ‘Als je kon schommelen door de lucht, wat 
zou je dan van boven willen zien?’ Of: ‘Als 
je zou kunnen vliegen, waar zou je dan 
naartoe vliegen?’

De kinderen mochten zelf weten in welk 
jasje ze het wilden gieten, zoals een fictief 
verhaal, gedicht, rap of songtekst. Het ging 
mij om de inhoud. 
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Taal als gereedschap voor de toekomst

Jacqueline Hendriksen en Esther Pelgrom

‘Gaat het onderwijs een nieuwe koers in, nu we op weg zijn naar 2032? Kunnen wij ertoe bijdragen dat kinderen 
aardig, vaardig en waardig worden?’ In dit artikel laten Jacqueline Hendriksen en Esther Pelgrom het kind aan het 
woord. Ze volgen zijn verhaal, in verschillende leeftijdsfases. En kijken naar de betekenis voor ons onderwijs.

We bespreken enkele kenmerken van de taalontwikke-
ling van het kind in drie verschillende leeftijdsfasen, die 
van 3-6, 6-9 en 9-12 jaar. We willen niet volledig zijn, we 
willen aantonen dat ieder kind in iedere fase vraagt om 
een andere aanpak. Daarom koppelen we de kennis van 
het kind aan het onderwijs. Want we willen kinderen 
niet alleen netjes volgen in hun ontwikkeling, we willen 
ook stimuleren en vooral…kijken naar de toekomst. 

Het kind van drie tot zes jaar in het onderwijs
Wat is spelen, wat is werken? Voor ons, volwassenen, zijn 
dat vaak heel verschillende bezigheden. Dit geldt niet 
voor een kind. Als opvoeder ben je je altijd bewust van 
het creëren van momenten waarop het kind kan leren. 
Dat laat je zien in jouw aandacht voor het individuele 
kind, voor de hele groep en voor de voorbereide om ge-
ving. In een omgeving met te veel prikkels, te veel spul-
len is de spontane ontmoeting meer een toevalstreffer 
en is focus moeilijker te ontwikkelen.
Als het kind in de poppenhoek zit, kom je af en toe 
langs, je laat zien dat je er bent zonder het spel te 
onder breken. Om kinderen verder te helpen kun je iets 
zeggen. Je stelt dan bijvoorbeeld een vraag die betrek-
king heeft op hetgeen zij aan het doen zijn: ‘Ik zie dat 
jullie brood gebakken hebben. Lekker. Kun je ook bruin 
brood bestellen?’ Of je breidt het spel uit en vraagt: ‘Ik 
zie dat jullie brood gebakken hebben. Lekker. Kun je ook 
taartjes versieren voor bij de koffie?’ We spreken dan 
van een participerende observatie: je toont aan dat je 
het kind ziet, je bent betrokken en je probeert een leer-
moment te creëren. 
Het kind in de leeftijd van drie tot zes jaar vraagt om een 
omgeving waar het de betekenis van taal in al zijn facet-
ten kan ervaren en vrij kan oefenen. We leren kinderen 
nieuwe woorden aan, we werken aan het vergroten van 
hun woordenschat, we zingen liedjes en we lezen voor. 
Het kind vraagt om een omgeving waar taal kan stro-
men, vooral door met andere kinderen te spreken, door 
te spelen, door na te denken, door zelf nieuwe woorden 
te bedenken. 

Het verhaal van het kind van drie tot zes jaar
Voor het kind is de periode van drie tot zes jaar een van 
de belangrijkste in zijn taalontwikkeling. Het is bijzonder 
geïnteresseerd in taal, en heeft met name een onver-
zadigbare dorst naar allerlei nieuwe woorden. Het ont-
houden van nieuwe woorden gebeurt met het grootste 
gemak en de woordenschat wordt in deze periode dan 

ook enorm uitgebreid. Het kind luistert, neemt de woor-
den op, oefent ze en gebruikt ze. Het leert.

Youp zit aan tafel, het is ochtend. Vader zit tegenover 
hem, moeder aan het hoofd. Plots zegt Youp: ‘wij zijn 
een driehoek!’

Het uitspreken van woorden kost weinig moeite en ook 
grammaticaal kan het kind volwaardige zinnen maken. 
Het kind is in deze fase nog niet in staat om alles wat het 
ervaart, ziet of wat er in hem omgaat juist te formuleren. 
Maar wel is het zich bewust van het bestaan van zinscon-
structies. Zo hoor je vaak dat het zelf op zoek gaat naar 
een verbetering. 

Gisteren heb ik melk gekoopt. Eh, gisteren, eh heb ik 
melk …. Hoe heet dat ook al weer?

Naast het leren van zoveel nieuwe woorden en de 
ver fijning in de taal ontdekt het kind ook dat taal een 
com municatieve functie heeft, het samen praten krijgt 
betekenis. Samen praten gaat vaak gepaard met samen 
spelen, hoewel dat spel en de dialoog uit twee aparte 
lijnen kunnen bestaan.

Youp speelt met de kerststal: ‘Hi hi’ roept het paard, 
‘kom je Jozef?’ Zijn zus zit ernaast, ze bouwt een mooie 
toren van lego: ‘Youp, we moeten de toren stevig 
maken.’

Ze spelen samen, ieder hun eigen spel, met ieder hun 
eigen taal. En toch oefenen ze de communicatieaspecten 
van taal. En verzuchten ze achteraf: ‘we hebben zo fijn 
samen gespeeld’. 
Naast de gesproken taal begint een kleuter ook be-
langstelling te krijgen voor een nieuwe taalfunctie: de 
geschreven taal, en daarmee wordt een begin gemaakt 
met lezen en schrijven. En ontdekt het kind dat er tekens 
bestaan, letters, en dat die gekoppeld zijn aan iets van 
zichzelf: hun naam. 

Het kind van zes tot negen in het onderwijs
In deze leeftijdsfase heeft het kind onderwijs nodig dat 
hem vooral informeert, hem helpt de wereld te verken-
nen. Het is onze taak als opvoeders om te zorgen dat 
nieuwe indrukken en kennis geordend worden, dat we 
‘ordening van de geest’ bieden. 
We helpen het kind alle basisvaardigheden van taal in 
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zich op te nemen, te leren en te oefenen. We bieden 
onderwijs voor het lezen, de grammatica, de spelling. 
Maar ook voor het bredere spectrum van taal, zoals mon-
delinge taalvaardigheid, taal en expressie en mediataal. 
We leren het kind hoe je een website onderzoekt, hoe 
je wil overkomen op internet, we leren het kind hoe je 
een ander bedankt, waarom sommige woorden anders 
geschreven worden, wat een zelfstandig naamwoord is, 
enzovoort. 
Het kind is zo gretig en zo nieuwsgierig dat we zijn 
taalhonger niet moeten stillen, maar moeten voeden, we 
zorgen voor een omgeving die vol is van taal, waar hij 
overal taal tegenkomt. We geven het kind mogelijkhe-
den om op diverse manieren te oefenen, we geven het 
kind handvatten hoe onze taal in elkaar zit.

Het verhaal van het kind in de leeftijd van zes tot negen 
jaar 
In deze periode is het kind zeer sensitief voor taal. Uit 
gehoorde klanken en geschreven woorden ontwikkelt het 
kind het gehele taalsysteem. Betekenissen ontleent het 

aan de dingen die het meemaakt in de omgeving en die 
het leert. Deze periode is bij uitstek geschikt om veel aan 
te leren, veel vaardigheden, memoriseren. Omdat taal een 
veelomvattend gebied is, vraagt het kind om ordening en 
structuren. Dat helpt hem de taal eenvoudiger te leren. 
Dit is de periode waarin het kind leert dat er afspraken 
gelden voor taal, afspraken die ons helpen de wereld te 
ordenen. Het kind vraagt om heel veel nieuwe kennis 
en vaardigheden: hoe moet ik dit woord schrijven? Hou 
houd ik een interview? Wat is een gedicht? Hoe kan ik iets 
opzoeken?
Als het kind de taal beheerst kan het ermee spelen, kan 
het dingen uit zijn omgeving een nieuwe betekenis geven, 
kan het woordgrapjes waarderen en wellicht zelf maken.

‘Schiet eens op met je werk, Youp’, zegt juf. Ze maakt 
ook nog een grapje: ‘Vooruit met de geit.’ Youp giechelt 
een beetje en buigt zich snel over z’n werk, maar Fuat 
fluistert: ‘Ik zie helemaal geen geit.’

Het kind van negen tot twaalf jaar voor het onderwijs
Het kind in deze fase vraagt echt een andere didactiek. 
Het taalaanbod zal minder gericht zijn op het aanleren, 
alswel om het verfijnen van de taal. Niet de methode 
bepaalt het aanbod, maar het kind. De opvoeder heeft 
als taak ervoor te zorgen dat alle facetten van taal aan 
bod komen, we spreken van de lijn van de leerkracht. 
Maar het belangrijkste is dat we het kind uitdagen om 
te denken, te redeneren en zelf op taalonderzoek uit te 
gaan. 
We geven ons onderwijs een kwaliteitsimpuls als we aan-
sluiten bij het kind: het verfijnen van de taal betekent 
ook dat de geschreven taal van het kind aan hoge eisen 
moet voldoen. Of het kind nu een gedicht voordraagt, 
een werkstuk maakt over een interessante voetballer of 
een verhaal schrijft over een pandabeer: een taalwerk 
is pas af als het netjes, foutloos en goed verzorgd is. 
Want alleen dan kan het gedeeld worden met anderen. 
Het belangrijkset aspect van taal: taal als communicatie-
middel.

Het verhaal van kind in de periode van negen tot twaalf 
jaar 
Het kind begrijpt dat taal aan bepaalde regels moet vol-
doen en in deze leeftijdsfase wordt de taal geperfectio-

Taal als gereedschap 
voor de toekomst
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neerd. Taal hoeft niet meer over concrete zaken te gaan, 
voor het kind is het spannend te onderzoeken welke 
mogelijkheden taal nog meer biedt, zoals overdrachtelijk 
taalgebruik: beeldspraak, metaforen en spreekwoorden. 
Het is fijn dat het de basiskennis heeft en dat het vanaf 
dat punt zelf nieuwe ontdekkingen kan doen.
Ook beseft het kind steeds meer dat taal een middel is 
om te spreken of te denken over niet-kenbare zaken, 
over ideeën en voorstellingen. En dat dit met anderen 
gedeeld kan worden, wellicht een eerste stap in de rich-
ting van de filosofie.
Het kind heeft ook een groeiend besef van zijn eigen 
taalgebruik, het metalinguïstisch bewustzijn. Het kind wil 
zichzelf vragen stellen, ook taalvragen.

Youp heeft er lang over nagedacht, hij heeft een blad vol 
geschreven. Maar hij komt er niet uit: als een vliegveld 
altijd drie letters heeft als afkorting, kan het dan een 
keer op zijn? Youp vraagt om een talige leerkracht.

Tot slot
Wanneer we de ontwikkeling van het kind als basis 
nemen komen we een heel eind in het onderwijs van de 
toekomst, en kunnen we het kind een flinke stap helpen 
op weg naar volwassenheid. 
Natuurlijk is het leren afhankelijk van de persoonlijke 
kenmerken van een kind. Het ene kind zal langdurig en 
braaf blijven herhalen en oefenen, terwijl een ander al 
snel ongeduldig wordt en het eerder opgeeft. Dit vraagt 
van het onderwijs een gevarieerd aanbod om bepaalde 

doelen te behalen. Als een kind een werkstuk maakt 
over een schaap en het weet dat een werkstuk foutloos 
en mooi moet zijn om gepresenteerd te worden, dan zal 
het zijn best doen om dit voor elkaar te krijgen. Als de 
leerkracht dan ook nog de aandacht vestigt op de ‘sch’ 
van schaap en daar een reflectief gesprekje over houdt, 
krijgt taal de plaats die het behoeft. Soms door expliciet 
te oefenen, maar vooral leren door te doen. 
Zo weten we ook dat of een kind uit zichzelf veel of 
weinig spreekt, de mondelinge taalvaardigheid wel 
geoefend zal moeten worden. En wat doe je dan als een 
kind niet wil vertellen in de kring? Dan zorg je voor een 
gevarieerd aanbod: spreken over treinen, het voordragen 
van een gedicht, het maken van vreemde beeldspraken 
en die met een grap met een ander delen. Dat is ook 
taal.
We zorgen dat het kind in de klas geen overdaad aan 
taalwerk tegenkomt maar een paar mooie taalwerkjes 
die we centraal ophangen, we laten het kind zijn taal-
werk presenteren. We zorgen dat taal overal is. 
Een kind op weg naar volwassenheid wil uitgedaagd 
worden. Dit betekent in alle gevallen dat ons taalaanbod 
breed moet zijn, en dat naast kennis nieuwe vaardig-
heden aangeboord moeten worden. Vaardigheden als: 
de mediawijze wereld, opzoeken, redeneren, zelf den-
ken. Vaardigheden waarmee het kind en het onderwijs 
klaar zijn voor de toekomst. In ieder geval tot 2032!!

Jacqueline Hendriksen, M.Ed en Esther Pelgrom, 
M.Ed zijn pedagoog, auteur en eigenaar van de 
onderwijsbegeleidingsdienst AVE.IK. Hun doel is dat 
mensen in beweging komen en zelf nadenken. In 2015 
brachten zij het nieuwe taalmateriaal ‘Taal: doen!’ uit. 
Meer informatie: info@ave-ik.nl.

Foto’s: archief Jacqueline Hendriksen
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Goed, …
... al voel ik me nog steeds een onderwijsman, ik ben 
dus tegenwoordig ondernemer. En ik kom dus op 
bijeenkomsten met andere ondernemers. Soms heel 
verfrissend. Soms erg verwarrend. 
Bij een van die bijeenkomsten kwam er een andere 
ondernemer naar me toe. Een donkerblauw colbertje. 
Een zijden sjaaltje om zijn nek. Een grijze broek. Hij 
kwam naast me staan en zette zijn kop koffie op een 
tafeltje en duwde me toen een dure vulpen in de 
handen. Advocaat. Hij was advocaat, zo stelde hij zich 
voor. Advocaat vooral gericht op scheiding en erfrecht. 
En nam zijn koffie weer op terwijl ik een verstikkend 
soort vriendelijkheid voelde. Wat moest deze man met 
mij?
Daar kwam hij meteen mee, … na een slok koffie:
‘Jullie zouden de kinderen Chinees moeten leren.’
‘Chinees?’, vroeg ik en: ‘… jullie? ...’
‘Ja, jullie, … jij bent toch de toekomst van het 
onderwijs aan het ontwerpen?’
‘Nou, … eh, … ontwerpen, …’, maar tijd om uit te 
leggen dat het een onderwijs eerder lijkt op een 
robuuste eik dan op de nieuwste iPhone kreeg ik niet.
‘Chinees ja, … daar ligt onze markt. En Spaans, weten 
jullie eigenlijk wel hoeveel mensen er Spaans spreken?’
‘Ah, … je doelt op de Bric-landen die het economisch 
zo goed lijken te doen: Brazilië, Rusland, India en 
China.’ (Nu spreekt men in Brazilië Portugees en geen 
Spaans, maar ja)

‘Dan leiden we kinderen dus op tot werknemer, tot 
pionnen die onze economie moeten stimuleren.’, zei 
ik.
‘Of tot ondernemer, zoals jij en ik.’ en terwijl zich iets 
naar mij toeboog om dat te zeggen duwde hij me 
opnieuw iets in mijn handen: Zijn visitekaartje: 
‘Nog steeds pionnen in de economie.’, zei ik.

Eindelijk voelde ik de verstikkende vriendelijkheid 
afnemen. Hij keek me niet begrijpend aan.
‘Jonge vriend, …’, begon hij. Maar ik zei: 
‘Ik denk dat onderwijs niet de economie moet dienen, 
maar het kind.’

Ik had het duidelijk verkeerd: economie was de bron 
van onze welvaart en dat weer de oorzaak van ons 
geluk. Ik moest hem maar eens mailen. En daarbij 
tikte hij hard op het visitekaartje dat hij me in de 
handen had gestopt. Dan zou ik een mailtje terug 
krijgen met allerhande artikelen die zijn gelijk zouden 
onderbouwen.

Ik heb hem niet gemaild.

Misschien stom, dan had ik hem kunnen laten zien in 
welke richting de robuuste onderwijs-eik bijna aan het 
uitbotten is. De lente komt er aan.

Een lente waarin we leerlingen niet eindeloos 
confronteren met wat ze niet kunnen, maar met wat 
ze wel kunnen. Talenten die ze inzetten voor hun klas, 
hun school, hun wijk of hun gezin. Talenten waardoor 
iedereen blij met hen is. Talenten die leerlingen trots 
maken, zonder dat we hen al te makkelijk toe juichen.

En dan zal blijken, in de herfst van de robuuste 
onderwijs-eik, ergens in 2032, dat leerlingen, dan 
oud-leerlingen, die trots willen vasthouden en willen 
uitbouwen en daarom willen groeien en willen leren. 
Blijven leren. Een leven lang willen leren. Misschien 
wel Chinees of Spaans. 

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

Een robuuste eik en de nieuwste iPhone


