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Over fakkeldragers en fonkelogen
Onze pedagogische grondhouding. We vroegen Jenaplan-connaisseur Kees Vreugdenhil eens te reflecteren
hoe Peter Petersen dacht over dat onderwerp. Dat deed
hij met plezier. En gezwind: zijn artikel was de eerste
bijdrage die binnenkwam. Toen ik het artikel las, liet
ik me haast ongemerkt meevoeren naar buiten. Naar
de natuur, die in Kees’ artikel al aan het uitlopen was,
maar die in de grauwe februari-werkelijkheid nog diep
in de knop zat.
Bij één woord bleef ik in het bijzonder hangen: verwondering. Kees Vreugdenhil gebruikt het meermalen en
het deed me denken aan een andere éminence grise,
die we voor dit nummer op het oog hadden: de Nederlands-Canadese pedagoog Max van Manen, bekend van
het concept pedagogische tact. Max spreekt over ‘wonder, words and world’. Ook bij hem vormt verwondering
een vitaal uitgangspunt van zijn pedagogiek.
En terwijl de lente op zich liet wachten, liet ik de verwondering toe. Op Paaszondag was mijn gezin uitgenodigd om in een nabijgelegen Achterhoeks dorp het ontsteken van het paasvuur mee te maken. Toen onze auto
het dorpje van vier straten binnenrolde, zagen we geen
levende ziel. Was het wel vandaag? Wilden de vrienden
die ons uitgenodigd hadden een geintje uithalen?
Meteen daarna begon de reuring. En even later vergezelde ik mijn zoon (7) met zijn stamgroepgenootje (6)
en tien dorpskinderen naar een onbekende bestemming. Een rammelend busje. Langs een loods, waar de
chauffeur fakkels insloeg. Over bospaden. Haakse bochten. Kuilen. We stopten bij een boerderij, waar in een
bosperceel een kampvuur was ontstoken. Een moeder
begon voor te lezen over de eeuwenoude traditie van
het brengen van het paasvuur: van naoberschap naar
naoberschap liepen fakkeldragers destijds om de vlam
verder te brengen. De tekst deed wat houterig aan.
Niet helemaal geschikt voor het verwarmen van middenbouwharten, maar de dame werkte zich er dapper
grappend doorheen.
Het ging ook niet om de tekst. Het ging om de levende
traditie. Om het doorgeven van het vuur. Om de open
uitnodiging, waarmee ik hier als vreemdeling deelgenoot mocht worden. Om… zo overviel het me: om
overgave. Twaalf jonge kinderen hadden hun brandende fakkels stevig in hun knuist. Ik zag hoe mijn zoons
ogen al even hard fonkelden, omdat die grote vuurstok
van hém was. En toen begon het: het terugrennen
naar het dorp. Drie, vier kilometer bospad. Onze jonge
middenbouwers voorop. Jassen werden papa toegeworpen. Eventjes uitblazen en dan weer in draf, de fakkels
vervaarlijk druppend. Totdat de troep het dorp naderde

Cartoon: Frank de Man
en de vuurdragers werden onthaald met applaus en het
flitslicht van tientallen telefoons. Niet veel later staken
ze hun fakkels in de grote houtstapel en begon het
dorpsfeest.
Verwondering, verbondenheid, overgave. Het overviel
me, zoals de beste dingen je meestal overkomen en
alleen zichtbaar zijn in hun bescheiden grootsheid voor
wie er aandacht aan schenkt. Dat raakt aan onze grondhouding. Mijn hart gloeit nog na.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

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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‘Denk je te lang na, dan
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n is het moment voorbij.’
Zeven vragen aan Marcel van Herpen
Geert Bors

Wat zijn de vaste ankerpunten van jouw
onderwijs? Hoe zou je jouw grondhouding
beschrijven? En wat vind jij belangrijk in de
interactie met je kinderen? Als introductie
tot ons nieuwe themanummer stelden
we auteur en pedagogische tactdocent
Marcel van Herpen zeven vragen over
hoe híj vormgeeft aan zijn pedagogische
grondhouding. Als weinig anderen weet
hij theorie naar praktijk te vertalen en zijn
ervaringsverhalen worden haast parabels.
‘Als Peter Petersen schrijft over de
pedagogische situatie, wordt dat een heel
krachtig fenomeen.’.

>>

- mei 2016

5

Zeven vragen aan
Marcel van Herpen

1) Ooit maakte jij, als Pabo-afstudeerproject, een film
over een school die nog niet bestond. Je filmde een
gedroomde werkelijkheid, op basis van echte beelden.
Hoe ging dat in z’n werk?
‘ErvaringsGericht Onderwijs was heel nieuw. Het bestond
in België, maar alleen nog voor het kleuteronderwijs. Een
paar docenten hadden ons enthousiast gemaakt voor dat
gedachtegoed. Samen met studiegenoot Lambert van
der Ven stelde ik me voor hoe ErvaringsGericht Onderwijs
eruit zou zien in de midden- en bovenbouw.

‘Van meet af aan gaf ik voorrang
aan interventies die goed waren
voor de héle groep’
Op zeven scholen filmden we werkvormen, zoals ze ook
beschreven stonden in de literatuur en in de montage
sneden en becommentarieerden we het zo, dat het leek
alsof die eerste EGO-school er al was. Toen we de film
presenteerden, bleek er iemand in de zaal te zitten,
die net bezig was met de oprichting van zo’n school in
Nederland. We konden meteen solliciteren.’
2) Hoe deed je dat op die eerste EGO-school: een praktijk
opbouwen vanuit een concept?
‘We waren ambitieus en onbevangen. De basisboeken
hadden we gelezen en we bezochten scholen, die
innovatieve werkvormen hanteerden die rechtdeden aan
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onze principes. Om ons curriculum op te bouwen kochten
we van veel materialen en lesmethodes één exemplaar,
zodat we er ons eigen onderwijs mee konden maken.
Naast het zorgen voor een goed aanbod benaderden we
ons onderwijs ook omgekeerd: vanuit het kind. En dus
was er een werkvorm en een middag in de week waarop
de kinderen het initiatief kregen om zelf vorm te geven
aan die tijd en ruimte. Het geven van die vrijheid maakte
dat ze al snel veel verantwoordelijkheid wilden en
konden nemen. Werkende weg kwamen we van concept
naar praktijk. Samen met de kinderen.’
3) Als je denkt aan jouw pedagogische grondhouding,
wat zijn dan je ankerpunten? En zijn die veranderd?
‘Eigenlijk was mijn belangrijkste ankerpunt er vanaf
het begin: op onze school spraken wij heel bewust met
elkaar af dat er niemand buitengesloten werd. Mensen
die de film van Toshiro Kanamori hebben gezien,
begrijpen dat onmiddellijk: als één kind niet gelukkig is,
is niemand gelukkig. Wat daar onder ligt, is dat je de klas
als geheel benadert, één gemeenschap waarin unieke
individuen zitten die zich elk op een bepaalde manier
tot elkaar verhouden. Van meet af gaf ik voorrang aan
interventies die goed waren voor de hele groep. Je kon
niet met jouw groepje vrienden iets gaan doen zonder
rekening te houden met de rest. Een kleuter zei het ooit
zo: “Je mag hier kiezen, maar niet de hele dag, want dan
kunnen de anderen niks kiezen.”’
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4) Die blik op de groep als gemeenschap heb je gemeen
met Jenaplan.
‘Zeker. En meer: als Peter Petersen schrijft over de
pedagogische situatie, wordt dat een heel krachtig
fenomeen. Pedagogische tact maakt daar onderdeel
van uit, want het gaat niet zozeer om de tact van een
individuele leraar, maar om interactie. Je zet allebei
de personen in die relatie als subject neer, die zich
ten opzichte van elkaar en afhankelijk van elkaar
verhouden.’
5) Je bent onder andere docent Pedagogische Tact bij het
NIVOZ. Daar is tact gedefinieerd als ‘het goede doen op
het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Zou
je die zinsnede eens kunnen ‘uitpakken’?
‘“Het goede doen” begint ermee dat je weet wat je
te doen hebt met kinderen. Je moet je bewust zijn
van twee vragen: wie zijn deze kinderen? En van: in
welke wereld staan we samen? Met die eerste vraag
houd je je bezig door het perspectief van de kinderen
te nemen, door met ze op te trekken, door te weten
wat ze bezighoudt. Bij die tweede vraag gaat het erom
dat je de werkelijkheid zoals die zich voordoet als
boeiend kunt ervaren, als iets om permanent te willen
ontdekken. Dat maakt dat je gevoel krijgt voor het
‘goede’, waarbij ik dat goede zie als een afkorting voor
‘het goede, het ware en het schone’. Het gaat niet om
iets normatiefs, maar om waardes en waarachtigheid.
“Op het juiste moment” verwijst naar iets tactvols. Naar
Fingerspitzengefühl voor de timing om iets net wel of
net niet te doen. Dat kun je niet leren uit een handboek.
Als je te lang nadenkt, is het moment voorbij. Als je te
snel bent, kun je een situatie beschadigen.’
6) En die ‘ook in de ogen van de leerling’? Kun je tactvol
zijn als het kind nog even niet snapt dat je met je
ingreep ‘het goede’ deed?
‘Daar komt Petersens pedagogische situatie weer in
beeld: het gaat niet alleen om wat de leraar doet, maar
ook om hoe het binnen komt. Je zit aan elkaar vast.
Of een leerling meteen je intentie moet begrijpen, is
een complexe vraag. Het kan zijn dat een leerling net
een frustratie doormaakt, als er een pedagogisch juiste
interventie wordt gepleegd. Maar kinderen moeten wel
snel zicht krijgen waarom je iets deed of juist naliet. Een
leraar kan niet persoonlijk concluderen dat het oké was
en dat ‘de kinderen dat nog wel eens gaan beseffen’. Of
het nu een knipoog is of een evaluatie aan het eind van

een voetbaltraining, er moet een gevoelde afstemming
komen. Het is niet tactvol, als jouw handeling je leerling
nog wekenlang een verstoord gevoel geeft.’
7) Tact hangt af van momenten. Hoe oefen je tact?
‘Je oefent tact door elke ochtend of elke les – zo kort
als kan en lang als nodig – met je kinderen te praten
over wat je van elkaar verwacht. Over de dingen die
spelen, zoals die ruzie van gisteren. Tact oefen je in
contact met je leerlingen. En zo sluit je dag of je les
ook weer af. Je oefent ook door aan het eind van je
werkdag tien minuten te nemen om je dag te doorlopen
en na te gaan: met welke dingen ben ik klaar en waar
is iets nog niet afgehandeld? Heb ik daar invloed op?
Moet ik handelen of moet ik het laten gaan? In veel
pedagogische instellingen gaat het leren van elkaar veel
te langzaam, omdat leraren er de tijd niet nemen om die
zoektocht met zichzelf en met hun kinderen aan te gaan.
Jij leert van de kinderen en zij van jou, in wederzijdse
beschikbaarheid.’

Fotografie: De foto’s van kinderen bij dit artikel zijn van
Larissa Rand. Ook van haar hand zijn de natuurfoto’s
verderop in dit nummer.
Marcel van Herpen verzorgt op 5 oktober de Suus
Freudenthal-lezing. Let op de NJPV-nieuwsbrief.
www.marcelvanherpen.nl, www.nivoz.nl
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‘Verwonder je, met de kinderen, over he
Kees Vreugdenhil over Petersens pedagogisc
Kees Vreugdenhil

Hoe zat het ook alweer in het Jenaplan van Peter Petersen met de
pedagogische houding? Wat stelde hij zich daarbij voor? Hoe zag het
er praktisch uit? Om die vragen volledig te beantwoorden, heb je een
boek nodig over de Führungslehre. Dat boek is er, geschreven door
jenaplanautoriteit Kees Vreugdenhil. In deze bijdrage geeft Kees je een
globaal beeld van die houding in het oorspronkelijke jenaplanonderwijs. En
ook wat gedachten over hoe dat er tegenwoordig uit zou kunnen zien.
8
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et steeds weer nieuwe en veranderende’
che grondhouding
Stel je eens voor hoe Petersen naar de werkelijkheid
keek. In de natuur zag hij dat in het voorjaar de bomen,
struiken en planten uitliepen. De uitgroei van takken,
de nieuwe bladeren, de bloemen, ze kregen allemaal
vormen die er zo nog niet eerder waren. Ze leken vaak
wel sprekend op wat er vorig jaar zichtbaar was, maar
bleken toch anders, nieuw. Nooit groeit en bloeit er iets
precies hetzelfde als voorheen. Wat geweldig! De natuur
lijkt wel hetzelfde, maar is steeds weer nieuw. Als je dit
wilt zien, verwonder je je de hele dag.
Dit gaat ook op voor dier en mens. Als er een kind
geboren wordt, herkennen we onmiddellijk dat de
wereld er weer een mens bij heeft, maar wel een nieuwe.
Precies zo een was er niet eerder en zal er ook niet meer
komen. Kijk zo eens naar kinderen in je groep, vond
Petersen, en verwonder je de hele dag. Elke letter k
die een kind schrijft, is nooit dezelfde als de k die het
gisteren schreef. Elk spel dat het speelt, is anders dan
dat van gisteren. Elke gedachte die bij hem opkomt in
de kring, verschilt van de vorige. Wat een onuitputtelijke
rijkdom aan vormen! Wat een scheppend vermogen!
Voor het onderwijs haalt Petersen de vanouds bekende
didactische driehoek erbij. Het gaat om leerstof,
leerling en leerkracht. Begin dan niet te kijken welke
leerstof je vandaag weer aan de orde moet stellen
en wat jij als leerkracht, hoe ludiek ook, daarmee
denkt te doen. Kijk naar de leerling, nee, kijk eerst en
vooral naar het kind, de mens in de leerling. Dat is het
unieke kind dat schept en herschept. Hoe kan ik – als
leerkracht – ervoor zorgen dat dit kind met de leerstof
scheppend en herscheppend actief wordt? Hoe ziet zo’n
onderwijssituatie er uit?
Pedagogische situatie
Zulke situaties noemt Petersen pedagogische situaties.
Pedagogisch omdat het niet primair gaat om het opdoen
van kennis en vaardigheden, maar om de zelfwording
van het kind. Eigenlijk zou je de hele schooltijd zulke
situaties moeten creëren. Dan moet je niet denken vanuit
leerstof, vanuit vakken, maar vanuit de werkelijkheid.
Om op die werkelijkheid wat greep te krijgen, verdeelt
Petersen die in drie gebieden: het religieuze of spirituele,
de natuur en de mensenwereld, de cultuur. In die
gebieden gebeurt en verandert van alles. Als je er
tenminste oog voor hebt. Van nature hebben kinderen
dat. Dat lees je bijvoorbeeld terug in het prachtige
gedicht There was a child went forth van de Amerikaanse
dichter Walt Whitman, die je misschien wel kent als de
grote inspirator van Robin Williams in de film Dead Poets
Society. Whitman begint zo:

There was a child went forth every day,
And the first object he look’d upon, and received with
wonder or pity or love or dread, that object
he became,
And that object became part of him for the day or a
certain
part of the day…..or for many years or stretching
cycles of years.
And the field sprouts of April and May becamed part of
him
wintergrain sprouts, and those of the light-yellow
corn, and of the eculent roots of the garden,
And all the changes of city and country wherever he
went.
Haal zo vaak als mogelijk is die werkelijkheid je school
binnen of ga naar buiten, vond Petersen. Leer de
kinderen kijken naar de enorme verscheidenheid aan
vormen. Laat hen zich verwonderen. Dat zijn de eerste
stappen op weg naar diepe relaties met de drie gebieden
van de werkelijkheid. En dus ook met jezelf, omdat je tot
die werkelijkheden behoort.

‘Als het scheppende vermogen van kinderen
alle kansen krijgt, voeden kinderen zichzelf
op, vond Petersen’
Verwondering, getroffen zijn, het gaat dan om emotie.
Je bent ergens door verrast, geboeid. Dan wellen als
vanzelf de vragen op: hoe kan dat? Wat voelt hij nou?
Waarom heeft het die kleur? Kun je het ook omdraaien?
En oneindig veel vragen meer, afhankelijk van wat er
zich in dat stukje werkelijkheid voordoet. De volgende
stap is: laten we eens beter kijken, in onze hand nemen,
onderzoeken, experimenteren. Petersen noemt dat
opmerkzaam zijn, focussen, van blikveld naar blikpunt
gaan en weer terug. Dat is reflecteren, volgens Petersen:
er komen gedachten bij je op, ideeën, spontane invallen
of intuïties. Dat zijn allemaal manieren om te kunnen
begrijpen wat je in de werkelijkheid hebt waargenomen,
waardoor je zo getroffen was. Je begint te snappen
hoe dingen in elkaar zitten en waarom dat zo is;
waarom die mensen zo leefden en waarom ze op de
vlucht sloegen. In een volgende stap trek je misschien
wel conclusies, ga je ordeningen aanbrengen of wil je
dingen veranderen, besluit je om te helpen. Dan ben je
weer terug bij dat eerste gevoel van verwondering, of
medelijden, of ontzetting of liefde, zoals Whitman het
ook verwoordde. Kijk, zegt Petersen, dan is in de situatie,
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Kees Vreugdenhil over
Petersens pedagogische
grondhouding

in de werkelijkheid waar je mee in aanraking kwam, de
juiste spanning ontstaan. Die betekent: getroffen zijn,
vragen laten ontstaan, via focus, onderzoek en reflectie
naar betrokken handelen gaan. Petersen noemt dat
overname. Whitman zou zeggen: de werkelijkheid wordt
een onvervreemdbaar deel van jezelf.
Pedagogische houding
Wat voor een leider moet je volgens Petersen zijn om
zo vanuit de werkelijkheid te kunnen omgaan met
kinderen? Anders gezegd, welke pedagogische houding
moet je als groepsleider hebben, want onderwijs is
werken in pedagogische situaties.
Je moet allereerst zelf iemand zijn die het steeds
veranderende in de werkelijkheid om je heen ziet en
beleeft. Je bent iemand die zich blijft verwonderen,
verbazen, iemand die nieuwsgierig is en zich kan
inleven. Je bent zelf iemand die in staat is om zijn eigen
leef- en werkomgeving te scheppen. Wees jezelf, wees
authentiek. Alleen vanuit die basishouding ben je in
staat verantwoording te nemen voor het opgroeiende
kind. Je hebt eerbied voor al wat leeft, speciaal voor
de kinderen die aan je zijn toevertrouwd. Je hebt ook
respect voor het scheppende vermogen van kinderen.
Als dat vermogen alle kansen krijgt, voeden kinderen
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zichzelf op, vond Petersen. Ze merken aan jou dat jij op
dezelfde onbevangen manier naar de werkelijkheid kijkt
als zij. Ze merken ook aan jou dat jij daar veel verder
in bent dan zij, dat jij iemand bent geworden die diepe
relaties heeft met de drie werkelijkheden: het spirituele
of religieuze, de natuur en de mensenwereld, de cultuur.
Dat jij de dingen en gebeurtenissen niet neemt zoals
ze zijn, maar ze herschept zodat ze tot leven komen en
spannend worden. Daardoor krijg je een natuurlijk gezag
over hen.

‘Elk spel dat het kind speelt, is anders dan
dat van gisteren. Elke gedachte die bij hem
opkomt, verschilt van de vorige.’
Die verworvenheid als volwassen persoonlijkheid ga je
niet aan kinderen overdragen. Je gaat ze niet leren om
net zo naar de wereld te kijken als jij, dezelfde conclusies
te trekken, dezelfde handelingen uit te voeren. Je zet je
samen met je leerlingen in om de werkelijkheid die je in
of buiten de school met hen wilt beleven en verkennen
open en nieuwsgierig te benaderen, alsof het ook voor
jou de eerste keer is. Je geeft hen volop de kans zelf tot
beleving, onderzoek, reflectie en handelen te komen,
ook met elkaar en samen met jou.
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Wat is dan de meerwaarde die jij aan kinderen biedt?
Dat is allereerst het vinden en selecteren van situaties,
van stukjes echte werkelijkheid waarin ze kunnen
beleven wat later als leerstof moet worden verwerkt.
Dan moet je dat stukje werkelijkheid zo uitdagend,
zo spannend presenteren, dat kinderen als vanzelf
nieuwsgierig worden. Ze gaan vragen stellen en daar
doe je aan mee. Je legt hun ideeën en intuïties vast en
helpt hen die te ordenen. Je daagt hen uit verder te
onderzoeken. Waar nodig knoop je er cursussen aan
vast. Want, zegt Petersen, ze moeten ook leren lezen,
schrijven, rekenen, spellen en stellen. En nog veel meer.
Dat kun je hen op een natuurlijke manier leren, vanuit
die te onderzoeken werkelijkheid. En de resultaten van
dat leren koppel je er naar terug. Zo houd je zelfs stugge
oefeningen spannend.
Tenslotte, richt de school en de lokalen in als ruimten
waarin geborgenheid en veiligheid, warmte en
betrokkenheid voelbaar zijn. Petersen koppelde dat aan
gezin en volk. Zo bouw je van onderop gemeenschapszin
op voor ‘het volk’ waar je toe behoort.
Tegenwoordig
Die nadruk op volk is niet meer zo’n goed idee. Daar
hebben de Nazi’s indertijd voor gezorgd. Vervang het

maar door samenleving. Die is veelkleurig en divers. Laat
je schoolgemeenschap daar een afspiegeling van zijn.
Leef in je pedagogische houding voor hoe je op een
betrokken manier met die vele verschillen kunt omgaan.
Laat maar voelen, beleven en ervaren wat het betekent
eerbied voor al het levende te hebben, te beginnen voor
kinderen van verschillende achtergrond. Verwonder
je samen met hen over het steeds weer nieuwe en
veranderende. Geef hen de ruimte te scheppen en te
herscheppen, samen te leren en te waarderen. Dat is in
onze samenleving meer dan ooit nodig.
Kees Vreugdenhil is onafhankelijk consultant. Hij is
gespecialiseerd in de relatie tussen hersenonderzoek
en leren, waarover hij presentaties en workshops geeft.
www.breinbewust-onderwijs.nl
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Zonder innerlijke verbondenh
Anne van Hees

Coach Anne van Hees zit achter in de klas bij leerkracht Joëlle, die aan het reïntegreren is. Joëlles handelen is vaak
gericht op het verdriet en het lijden, dat ze bij haar kinderen denkt te zien. De les verloopt nogal kleurloos, tot Joëlle
een creatieve inval krijgt en zichzelf laat zien. Het brengt Anne bij een mijmering over de aard van pedagogisch
handelen en hoe jouw innerlijk leven de kwaliteit van je interacties vormgeeft.
Er is veel te lezen en te horen over een wenselijke
omgangswijze met kinderen. Over welk handelen
welk effect heeft. Over hoe er wordt bijgedragen aan
het zelfvertrouwen en initiatief van kinderen en op
welke wijze dit wordt ondermijnd. Persoonlijk vind
ik het veel interessanter om te weten onder welke
innerlijke omstandigheden leerkrachten ‘het goede
doen op het juiste moment, ook in de ogen van
leerlingen’. Hoe voelen zij zich dan? Wat kenmerkt hun
gemoedstoestand? En hoe kun je die optimale innerlijke
sfeer creëren en verduurzamen?
In mijn zoektocht neem ik je mee naar de klas van Joëlle,
een leerkracht in de middenbouw, die ik begeleid bij het
reïntegreren na een burn-out. Dit zijn mijn uitgewerkte
aantekeningen aan haar:
Op een donkere winterochtend bezoek ik je klas. We
hebben afgesproken dat ik vandaag extra zal letten op
jouw omgang met ‘het lijden van kinderen’, zoals je dat
noemt. Je ontdekte namelijk in ons laatste gesprek dat jij
je handelen sterk laat bepalen door het leed, het verdriet
of het ongemak dat jij vaak denkt waar te nemen. Dit
kost je te veel aandacht en energie.
Omdat het maandag is begin je met de vertelkring.
Al voordat de kring is opgesteld heb je verschillende
leerlingen ‘geholpen’ die tot dan toe de worsteling met
hun stoel niet wonnen. Je gezicht staat de meeste tijd op
‘neutraal’, je mimiek laat de leerlingen in het ongewisse
over wat je vindt en voelt.
De vertelkring lijk je op de automatische piloot te
begeleiden. Zo nu en dan pleeg je een interventie, die
voorkomt dat een kind lijdt. Ik noteer er enkele in mijn
notitieblok.
Zo’n drie kwartier na de start van de dag bevinden we
ons midden in een taalinstructie. De sfeer is niet anders
dan tijdens de vertelkring. Ook nu noteer ik zo nu en dan
een opmerking van je.
Dan verschijnt er een nieuw woord op het bord. ‘DUIF’
staat er in grote letters. ‘Wie kan er de andere kinderen
iets vertellen over dit nieuwe woord?’, vraag je de klas.
Er gaan veel vingers de lucht in. ‘Meester Marco, kom
eens even naar voren…’, hoor ik je zeggen. Ik kijk op van
mijn notitieblok alsof ik wakker word uit een dagdroom.
Dit is de eerste keer vandaag dat je ik je een dusdanige
uitnodiging hoor uitspreken. Marco loopt naar voren en
vertelt stralend dat er een nieuwe letter in dit woord zit,
en wel de ‘f’.
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Vanaf dat moment lijkt het tij gekeerd. Ik zie je lachen,
ontspannen rondkijken, bewust je keuzes maken in wat
je zegt en doet naar de leerlingen. Vooral zie ik ook dat
je vaak niets doet en daarmee ruimte laat voor ideeën,
initiatief en leermomenten van de leerlingen.
Luchtiger, vrolijker, meer ontspannen
Door de gesprekken die ik met Joëlle voer, weet ik dat
ze een broertje dood heeft aan de vertelkring: telkens
weer hetzelfde ritueel. Weer die soortgelijke verhalen.
Het verveelt haar. Ook het programmatisch afwerken
van een instructie, is niet haar ‘ding’. Daarom heeft ze
niet voor dit beroep gekozen. Nee, Joëlle komt tot haar
recht als zij kan improviseren, als haar creativiteit wordt
aangesproken.
De verandering in haar houding vanaf ‘meester
Marco’ sorteert direct effect voor Joëlle zelf: ze
ervaart plezier en voldoening in het contact
met de leerlingen. Maar ook is er een
direct effect voor de leerlingen: de sfeer
wordt luchtiger, vrolijker en meer
ontspannen. In het kwartier dat ik
nog in de klas ben nadat zij ‘meester
Marco’ na voren riep, hoor ik geen
uitspraken meer die ik zou willen
noteren. Bovenal heb ik geen zin
meer om te schrijven. Ik geniet
enkel nog van wat Joëlle uitstraalt
en de leerkracht die zij aan de
kinderen toont.
De ervaring met Joëlle
maakt me nieuwsgierig of
dat wat ik waarnam bij haar
te generaliseren is naar
andere leerkrachten en
hun – pedagogisch tactvol –
handelen. Wat ik denk te
hebben waargenomen is dat
zodra een leerkracht op een
wijze handelt die congruent
is met hoe zij is, zij als
vanzelf ‘het goede doet, ook
in de ogen van leerlingen.’
Wat zegt mijn boekenkast?
Ik besluit om mijn
boekenkast te raadplegen
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Zonder innerlijke
verbondenheid,
geen pedagogische tact

en mijn oog valt op het boek ‘Leraar met hart en ziel’
van Parker J. Palmer (2005). Een boek, dat ik aanschafte
toen ik lerarenopleider was, tussen 2005 en 2009.
Hoewel het origineel al zo’n achttien jaar geleden
geschreven werd en ik veruit het merendeel van
mijn boeken uit mijn opleiderstijd weggegeven heb,
overleefde dit boek meerdere opruimrondes.
En ik begrijp direct waarom, zodra ik het opnieuw
opensla. Palmer stelt dat er drie oorzaken zijn die
het lesgeven moeilijk maken. De eerste twee worden
algemeen erkend; de derde, en volgens hem de meest
fundamentele, wordt zelden genoemd. Ten eerste is de
complexiteit van de leerstof een oorzaak. De tweede
oorzaak zijn de leerlingen. Maar dit valt allemaal in het
niet bij de derde oorzaak: we geven les in wie we zijn.
Zo schrijft Palmer:
Lesgeven, zoals elke menselijke activiteit, komt voort
uit het innerlijk in al zijn schakeringen van goed en
slecht. Als leraar projecteer ik mijn gemoedsgesteldheid
op mijn leerlingen, mijn vakgebied en de manier van
samenzijn. De verwikkelingen die ik in de klas ervaar
zijn niet meer of minder dan reflecties van mijn innerlijk
leven. Vanuit dit standpunt gezien is een les die je
geeft een spiegel van je ziel. Als ik bereid ben om in die
spiegel te kijken en niet weg te lopen voor wat ik daar
zie, heb ik de kans om zelfkennis op te doen. Kennis
van mijzelf is voor goed lesgeven van even groot belang
als kennis van mijn leerlingen en mijn vakgebied.
(Palmer, 2005, p. 12)
Palmer verklaart verderop in het boek hoe het komt
dat de zelfkennis van een leraar zelden wordt gezien
als een cruciale factor in het lesgeven. Dat komt in
belangrijke mate door de wetenschappelijke cultuur
waarin wij worden opgeleid en leven. Hoewel
de wetenschap beweert waarde te hechten aan
meervoudige manieren om kennis te verwerven, eert
zij er maar één – de ‘objectieve’ manier van kennen,
die ons de ‘werkelijke’ wereld binnenleidt door ons ‘uit
onszelf’ te halen.

‘Als leraar projecteer ik mijn
gemoedsgesteldheid op mijn leerlingen’,
lees ik bij Parker Palmer.
Ha fijn! Herkenning en erkenning van wat ik al
vermoedde: hoe meer verbonden leraren zijn met hun
identiteit, hoe beter zij lesgeven en dus hoe beter hun
pedagogisch handelen naar leerlingen. Ik ben geneigd
om verder te zoeken, meer bewijs te verzamelen.
Enkele andere boeken uit mijn boekenkast lonken om
ook opengemaakt te worden.

14

Kijk je naar de ander, dan kijk je ook in de spiegel
Dan realiseer ik me dat ik mijn zoektocht niet alleen
vanuit mijn boekenkast zal moeten benaderen,
want trap ik in diezelfde valkuil. Ik ben op zoek naar
‘objectief’ bewijs voor iets waarvan ik diep van binnen
heel goed weet dat het ‘waar’ is. Niet omdat ik er veel
over gelezen heb, maar wel omdat ik al jaren veel tijd
vrijmaak om tot steeds dieper zelfinzicht te komen.
Dit heeft ertoe geleid dat ik in de gesprekken met mijn
cliënten – ik coach mensen met ADHD en hun ouders,
partners, leraren en anderen in hun directe omgeving
– steeds eerder en duidelijker zie waarom ik iets doe
of juist nalaat. Heel vaak ontdek ik dan dat ik op zoek
ben naar erkenning. Dat ik handel om in de ogen van
mijn cliënten te voldoen, zodat ze mij niet afkeuren en,
liever nog, laten weten dat ze me waarderen. Het zien
van eigen motivatie geeft mij de mogelijkheid om te
kiezen, om eerder te besluiten wat werkelijk waardevol
is om te doen – of juist te laten – in een situatie.
Ik ontdekte in de afgelopen jaren dat het contact
met mijn cliënten sterk verbetert, naarmate mijn
zelfinzicht groeit en naarmate ik bewuster, alerter,
‘meer aanwezig’ ben tijdens het contact. Daarin lijkt het
werk van een coach natuurlijk heel erg op dat van een
leerkracht, als Joëlle: we kijken allebei voortdurend in
de spiegel van de mensen tegenover ons.
Meestal probeer ik zodra het mogelijk is verbinding te
leggen met wie Joëlle is en wat haar belemmert om
zichzelf te zijn. Het zien dat het lijden van de kinderen
een projectie is – dat het Joëlle herinnert aan pijn
waarbij zijzelf de overtuiging heeft dat ze die niet
aankon – is veel waardevoller dan dat zij gewezen
wordt op momenten dat het contraproductief is dat zij
het lijden van haar kinderen probeert weg te nemen.
Met dit inzicht krijgt zij een keuze: om in te grijpen
of juist niet, als zij lijden ziet of dit denkt te zien. Zo’n
vergroot zelfinzicht maakt de weg vrij naar momenten
waarop Joëlle werkelijk contact weet te leggen met de
kinderen én met haar eigen kern. Dan wordt lesgeven
niet alleen een feest voor haarzelf, maar zeker ook voor
de kinderen en voor degene die daar bij mag zijn…
Lucky me.
Anne van Hees werkte als leerkracht en werd, na haar
studie onderwijskunde, docent op de Fontys Pabo.
Inmiddels is ze coach en begeleider bij Hulp bij ADHD, een
bureau dat werkt vanuit de positieve psychologie. Anne
blogt regelmatig over onderwijs, opvoeding en ouderschap.
www.hulpbijadhd.nl

Palmer, P.J. (2005). Leraar met hart en ziel. Groningen/Houten: Noordhoff
Uitgevers B.V.
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De wereld van Davy:
een kruispunt van keuzemogelijkheden
Davy is achtstejaars en gaat na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs. Mijn collega vertelt me dat zijn
werkhouding de laatste maanden te wensen overlaat.
Hij moet daarin wel veranderen wil hij naar de mavo
kunnen, zegt ze.
‘Hoe komt het?’, vroeg ik hem. ‘Tja... ik kan me niet
zo goed concentreren en ik denk dat ik altijd bij de
verkeerde kinderen ga zitten.’
Hij kijkt me aan, trekt zijn wenkbrauwen omhoog en zijn
mondhoeken recht. Zucht. Even is het stil.
‘Hoe komt het dat je er voor kiest bij de ‘verkeerde’
kinderen te gaan zitten?
‘Ik kies altijd de verkeerde dingen.’
‘Hoe zou het zijn als je goede keuzes zou maken, denk
je?’
‘Nou dat weet ik want dat deed ik vanmorgen bij
rekenen. Ik ben toen alleen aan de ronde tafel vlakbij juf

gaan zitten. Ik had mijn werk helemaal af. Daar was ik
wel tevreden over.’
‘Kun je daar vaker voor kiezen, denk je?’
‘Dat denk ik wel. Ik wil het wel anders gaan doen want ik
wil graag naar de mavo en dat kan ik. Als ik doorga met
verkeerde keuzes maken dan haal ik dat niet, dan moet
ik naar Kader. Dat wil ik eigenlijk niet.’
‘Kan het je helpen als wij samen elke week even praten
over de keuzes die je maakt?’ ‘Dat wou ik je net vragen’,
zei hij.
‘Fijn, dan spreken we dat af! Tot volgende week!’
Hij staat op en loopt de deur uit. ‘Tot volgende week!’
Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool De
Ommewending, Veendam

NJPV conferentie
3 en 4 november 2016
Een tweedaagse waarin we gaan voor onderhoud
en om elkaar te onderhouden over Jenaplan.
De conferentie is dit
jaar onze gezamenlijke
werkplaats met veel
ruimte om te smeren,
te oliën, nader te

Filosoferen met kinderen
Zó oefen je de 21st century skills

Maak het denken kritisch, creatief en zelfstandig,
vanuit een vragende, onderzoekende houding!
Uitermate geschikt voor burgerschapsvorming
en cultuureducatie.
Boek nu een lesprogramma voor in de klas
of schrijf je in voor:

mooie gereedschappen

1 oktober: Symposium De Leerkracht als Onderzoeker
8 oktober: Introductiedag Filosoferen met Kinderen
19, 26 november: Training Filosoferen met Kinderen
11, 18 maart 2017: Verdiepingstraining

te proberen en helemaal

www.wonderwhy.nl

onderzoeken, nieuwe
modellen te ontdekken,

‘opgeknapt’ weer op weg te gaan.
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‘Jenaplan is een vrij interpreteerbaar s
Op bezoek bij schoolleider en MJPS-voorm
Geert Bors
‘Wij hebben op onze scholen de kleutermethodes in de container gegooid’. BOEM, Paukeslag! Met die stevige
uitsmijter sloot schooldirecteur Alex Otten een aflevering van De Monitor af. En als dat al niet genoeg reden was
om hem wat vragen te gaan stellen, dan wel Ottens rol in het initiatief MJPS. Het collectief van noordelijke scholen
dat zich verenigd heeft als ‘de Moderne Jenaplanschool’ schudt het Nederlandse Jenaplanlandschap behoorlijk op.
Precies wat Otten wil: ‘Voorbij de stroperigheid. De lat hoog. Wij moeten elkaar de maat durven nemen.’
‘Ehm ja, wat wij willen vragen: kijken jullie wel eens
porno?’, vraagt een bovenbouwer. Wat halverwege
de zin nog klonk als een stevige vraag, loopt uit in
hilariteit, een kleine ontlading van spanning, in de hele
stamgroep. Toch beantwoorden de drie vrouwen, die
naast elkaar aan de andere kant van de kring zitten, de
vraag wel. Kort en bondig: ‘Vroeger wel, toen ik een
paar jaar ouder was dan jullie nu zijn’, zegt er een. Nee,
nooit mijn ding geweest, zeggen de twee anderen.
De bovenbouwstamgroep van de St Willibrordusschool
in Oude Pekela speelt Wie van de drie?, begeleid door
een jongeman van een instelling die zich inzet voor
gelijke behandeling en normalisering van andere
vormen van genderbeleving en seksualiteit. De vraag is:
wie van de drie is de lesbienne? En terwijl de jongeman
inventariseert hoe na iedere vragenronde de teams van
vier kinderen toch weer van kandidaat wisselen (‘Wij
gaan toch naar nummer 1, want wij denken dat iemand
die lesbisch is niet zo veel frummelt aan haar armband’),
wordt voor de kinderen langzaam duidelijk dat je een
lesbienne niet meteen herkent aan haar huisdier of haar
kledingvoorkeuren, en zelfs met vragen hoe ze wist
dat ze op vrouwen viel of wanneer ze het haar ouders
verteld heeft, blijft het moeilijk peilen.
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Tsja, daar zitten we dan. Zoveel openhartigheid. Als de
spelleider vraagt of de bovenbouwer met de pornovraag
voldoende antwoord gekregen heeft en hij door kan
naar het volgende team, flapt schoolleider Alex Otten
eruit: ‘Ik zou bijna willen vragen: waren de antwoorden
bevredigend?’ Opnieuw een lachsalvo, nu vooral van
de volwassenen in de ruimte. Alex Otten, schoolleider
van drie scholen in Oost-Groningen en Drenthe spinin-het-web van het initiatief MJPS (Moderne Jenaplan
School), laat vandaag veel vaker zien dat zijn kritische,
soms activistisch-energetische manier van optreden in
onderwijsland een houding mét humor is. Een lekker
hoekige humor, dat wel.
Klotsende oksels, stevige stellingnames
Diezelfde hoekigheid bezorgde hem in februari een opvallende plek in een aflevering van het KRO-NCRV-programma De Monitor. Toen De Monitor onderzoek deed
naar toetsing en het gebruik van lesmethodes in het
kleuteronderwijs, reageerde Otten met: ‘Wij hebben
op onze scholen een jaar of vier geleden de methodes
– ik zeg het maar even oneerbiedig – in de container
gegooid. Weg met de Schatkisten, de ontwikkelings
materialen en andere spullen waarvan we merkten
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streefmodel. Daarin schuilt ook gevaar.’
man Alex Otten
dat kinderen er helemaal geen intrinsieke interesse in
hebben. Werken met methodes kost behoorlijk wat geld.
Voor de drie scholen waar ik directeur van ben, zit je
in een paar jaar op tienduizenden euro’s. Waar je ook
mooie andere dingen met kinderen mee kunt doen op
je school.’
Saillant was, dat een representant van de Schatkist
methode haar werkwijze eerder in dezelfde uitzending
uitgebreid gelegitimeerd had. ‘Ze hebben hier heel lang
gefilmd. Ik zat met klotsende oksels te wachten. Héél
lang duurde het, en toen, op het allerlaatst, kwam ik
in beeld’, vertelt Alex, terwijl hij zich met een nieuwe
koffie voor zijn gast en hemzelf genesteld heeft in de
directiekamer. ‘Ja, letterlijk en figuurlijk was ik de uit
smijter van de aflevering.’

‘Als je niet alles voorkauwt, houd je tijd
over om rond te kijken. Dat komt je tact, je
grondhouding ten goede’
Maar wat is, in meer nuance, het verhaal achter die
stellingname over ‘de methodes in de container’? Otten:
‘Waarom ik het zo zei, was omdat ik vind dat er fundamenteel iets fout zit in het onderwijs. De manier waarop
methodes in de markt gezet worden, geïmplementeerd
worden in scholen en vaak slaafs worden gevolgd, maakt
dat leraren vergeten om zelf na te denken. Bij ons was
het zo dat we ooit min of meer op dringend advies van
de Inspectie die Methode Schatkist hadden aangeschaft.
We gebruikten hem nauwelijks en dan zeg ik: weg

ermee. Niet eens verkopen, want dan zadel je andere
kinderen ermee op. Gewoon weg.’
Onderwijs moet écht zijn
‘Het is echt niet zo dat we een rituele verbranding van
methodemateriaal hebben georganiseerd. De route naar
de conclusie dat we het zonder vastomlijnde methodes
moesten doen bij de kleuters verliep geleidelijk, het
was een proces’, gaat Otten verder. ‘We hadden kasten
vol ontwikkelingsmaterialen, waar nooit een kleuter
naar omkeek. We waren bezig om inspiratie te halen
uit verschillende concepten, die aansloten op onze
jenaplanvisie: Freinet, ErvaringsGericht Onderwijs,
Reggio Emilia. En zo leerden we om bijvoorbeeld eens
een kast in te richten met open mandjes, waardoor
meteen de nieuwsgierigheid van kinderen werd gewekt:
je zag ze ernaar toe trekken. “Hé, wat ligt daar? Wat
kan ik ermee?”…Wacht, loop even mee!’
De directeur gaat voor, de lege kleuterklassen in.
De kleuters spelen op het plein. Wat opvalt is hoe
de huizenhoek op deze school niet bestaat uit minipannetjes en plastic fruit, maar uit eikenhouten
bijzettafels, een bank, knusse fauteuils, een Senseoapparaat, een waterkoker. ‘De ouders hebben met ons
samen de huishoek aangepast. Allemaal spullen uit de
kringloopwinkel hebben ze gehaald. Ook zij vonden het
belangrijk dat spullen echt zijn. Onderwijs moet echt
zijn. De leerkracht moet echt zijn. Geen kunstjes, geen
trucjes.’
‘De juffen vroegen: mogen we de klas anders inrichten?
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Op bezoek bij schoolleider
en MJPS-voorman
Alex Otten

Mogen we dingen weggooien? Ja, laat maar zien
wat je van plan bent’, gaat Otten verder. Hij loopt
langs lage tafels, waar voor de kleuters materialen
klaarliggen. Kralen en cijfers. Papier, sjablonen en verf.
Alles uitdagend oningevuld. Dingen die op het eerste
oog geen verwantschap met elkaar hebben. En toch
zie je hoe kleuters cijfers zijn gaan neerleggen en er in
gave patronen de juiste hoeveelheid kralen bij gezocht
hebben. ‘Tweeënhalf jaar geleden zijn we hiermee
begonnen. Het kan hier druk en chaotisch ogen, maar
als je goed kijkt zijn alle kinderen heel betrokken aan
de slag. Er is weer beleving. Leg ergens verf en kwasten
neer en zet een zonnebloem in een vaas, en kinderen
gaan schilderen. En daarna de zaden in de zonnebloem
bekijken.’
Kinderen kunnen zoveel meer dan wij denken, meent
Alex Otten: ‘Je hoeft de verf niet voor een kleuter in een
schaaltje te doen. Dat kan hij zelf. En als het een keer
fout gaat, leert hij ook hoe je een plakkerige vloeistof
kunt opruimen. Als je kinderen hun gang laat gaan en
niet alles voor ze voorkauwt, heb jij als leerkracht ook
veel meer tijd om rond te kijken in je groep. Dat komt
je pedagogiek, je tact, je grondhouding allemaal ten
goede.’
Groeischool in krimpgebied
Alex Otten loopt het schoolplein op, legt uit hoe er drie
scholen in ditzelfde gebouw zitten en hoe volgend jaar
zijn school naar de ruimere kant gaat verhuizen, omdat
de St Willibrordus inmiddels de grootste school in het
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gebouw is. In deze krimpgemeente is zijn school stevig
aan de weg aan het timmeren. Jarenlang schommelde
het leerlingenaantal tussen de 65 en 80, maar in vier jaar
tijd verdubbelde dat naar 150 kinderen. ‘Dat komt ook
door zoiets als die uitzending van De Monitor. Er zijn
ouders die mede daardoor hun bijna-kleuter alsnog hier
ingeschreven hebben.’
Oude Pekela is een behoudende gemeenschap, ook in
de schoolkeuze, analyseert de schoolleider. ‘Jenaplan
zei veel mensen niets. Ze hadden er hoogstens wat vage
geitenwollensokkerige associaties bij. Maar we merkten
dat wanneer mensen de moeite namen om binnen te
komen, ze bleven hangen.’
Hoe legt hij Jenaplan uit aan mensen die niet meteen
staan te wachten op alternatieve onderwijsconcepten?
‘Ik vertel dat dit een school is waar je gehoord wordt, als
ouder en kind. Waar je niet meteen langs een meetlat
gelegd wordt. Waar een kind zichzelf mag zijn en niet
iedereen op hetzelfde moment hetzelfde moet kunnen.
Waar leerkrachten altijd nieuwsgierig zijn naar jou.
Daarin schuilt onze grondhouding.’
En dan komt het uitleggen van het stamgroepensysteem:
drie groepen bij elkaar, wordt dat geen chaos? ‘En dan
zien ze dat iedereen aan het werk is. Dat alle kinderen
weten wat ze moeten doen. Ze krijgen instructie van
de leerkracht, of een oudere groepsgenoot helpt of
ze zoeken zelf een filmpje. Allemaal manieren om
eigenaarschap te krijgen over je eigen ontwikkeling en
dat niet met vaststaande methodes, maar door te werken
vanuit leerlijnen en denken in doelen.
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‘Ik blijf een Jenaplanschool’
Direct na zijn vervangende dienstplicht kwam de jonge
Alex per ongeluk op een Groningse jenaplanschool
terecht. Freek Velthausz was er zijn directeur en ze
leidden samen een stamgroep. ‘Wat zo goed voelde,
was dat het geen keurslijf was. Ik kreeg de vrijheid om
dingen uit te proberen en te delen met collega’s. Je
mocht mee blijven denken over de ontwikkeling van
het onderwijs. Je had als jonge leerkracht al meteen
een stem. Het woordje “samen” had er echt betekenis –
ook als er in het weekend een musicaldecor getimmerd
moest worden of als een lokaal zelf opgeschilderd moest
worden, omdat er geen budget voor was.’
Ambitie was er vanaf het begin en is er nog altijd.
Recentelijk heeft Otten het voortouw genomen in
het inmiddels veelbesproken initiatief MJPS, een
samensmelting van Freinets ‘De Moderne School’ en
‘Jenaplan’: ‘We willen de lat hoog leggen, want die ligt
niet hoog genoeg. Het kan strakker, zakelijker, slimmer,
sneller.’
Het mag een tegenstelling lijken dat Otten zo’n
hang heeft naar het plukken uit verschillende
onderwijsconcepten en geen keurslijf verdraagt, maar
tegelijkertijd scherpe grenzen trekt in wat nog Jenaplan
is en wat niet meer. ‘Jenaplan is een vrij interpreteerbaar
streefmodel, maar daarin schuilt ook het gevaar. Er
zijn bepaalde grondprincipes, waar je niet te veel aan
moet tornen. Neem het stamgroepenmodel. Daar moet
je je aan houden. Liefst driejarig. Niet omdat ik dat als
vorm belangrijk vind, maar omdat de bedoeling van het
concept erop geschraagd is: een schoolgemeenschap zijn,
de kracht van de stamgroep: kinderen van verschillende
leeftijden die elkaar dagelijks echt ontmoeten en
helpen.’
Daar waar onderwijsconcepten als Freinet of EGO
Jenaplan kunnen ondersteunen, speelt Otten graag
leentjebuur. Maar: ‘Ik blijf een Jenaplanschool.’ Over de
schutting kijken bij sympathieke buren versterkt zijn visie
op Jenaplan alleen maar, terwijl te lief zijn voor elkaar en
te veel goed keuren als Jenaplanscholen funest is, meent
hij.

‘De lat ligt nog niet hoog genoeg. Het kan
strakker, zakelijker, slimmer, sneller’
De MJPS is in gesprek met de Nederlandse
Jenaplanvereniging en heeft bijna groen licht voor
een pilot, waarin onder andere de twaalf bij MJPSaangesloten scholen elkaar zullen gaan bezoeken en
beoordelen. In kritische consultatie van elkaar scherper
en beter worden en een eigen intranet om te profiteren
van elkaars kwaliteiten. ‘We willen geen splitsing, maar

we willen wel de vrijheid dit uit te mogen proberen en
te rapporteren waar we vooruit komen en wat er nog
nodig is. Iedereen mag daar zijn voordeel mee doen.’
De perfecte advertentie
Aan de muur van de directiekamer hangt een wit vel
dat van een flip-over is getrokken. Het staat vol gekalkt
met woorden als ‘kritisch’, ‘denken in doelen (en niet
in tijd)’, ‘prettig gestoord’, ‘MJPS’, ‘zelfspot’, ‘geen
protocolfetisjisten’. Het lijkt een samenvatting van vier
uur indrukken opdoen en gesprekken voeren op de St
Willibrordusschool. Maar het blijkt meer dan dat.
‘De leiderschapsdenker Simon Sinek heeft een tijd
geleden verteld over ‘the perfect ad’. Hij had het over
een ontdekkingsreiziger, die met zijn schip en zijn
bemanning vast kwam te zitten in het poolijs. Het leek
hopeloos, maar iedereen overleefde het. Waardoor?
Doordat deze reiziger de perfecte wervingsadvertentie
geschreven had. Hij had zijn sollicitanten niet laten
reageren op een advertentie waarbij gevraagd werd
of ze wisten wat stuurboord en bakboord was, maar
hij spiegelde potentiële kandidaten het volgende voor:
“long nights, bitter cold, een onzekere toekomst, de
kans dat je het niet overleeft”. Er waren precies de juiste
mensen op afgekomen en daarom hadden ze het als
team gered. Precies zo hebben we het hier gedaan. We
zijn aan het groeien. We hebben nieuwe mensen nodig
en deze steekwoorden vormen onze advertentie: dit zijn
wij, dit is ons verhaal. Pas jij hier bij?’
Het valt op hoeveel steekwoorden uiting geven
aan plezier en vrolijkheid. Er klinkt gelach uit de
lerarenkamer, waar de drie kandidaten uit Wie van de
drie? en de quizmaster zijn neergestreken. Ze worden
door de leerkrachten bevraagd, ook over wie het nou
was, de echte lesbienne. Aan de andere kant van de tafel
zitten drie leerkrachten voorbereidingen te treffen voor
het schoolkamp en halen herinneringen op aan eerdere
edities. Zeker ook aan die keer dat Freek en Alex een
eng spookverhaal vertelden over een in de moerassen
verdwenen meisje, waarna er vlakbij de kinderen en de
leerkrachten plastic handschoenen vanuit het niets uit
het water omhoog kwamen. ‘Ik pieste in mijn broek,
echt!’, zegt er een. Ja, Alex weet het nog heel goed. Een
grote grijns op zijn gezicht. Een vrolijk staaltje hoekige
humor.
De uitzending ‘Prestatiedruk in het kleuteronderwijs’
van De Monitor, waarin Alex Otten zijn uitspraken deed is
terug te vinden via www.demonitor.ncrv.nl of www.npo.nl.
We waren op bezoek bij www.jenaplan-willibrordus.nl
en voor meer informatie over de MJPS, kun je o.a. op
twitter terecht: @mjps1968
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Binnentreden in de kinderwereld

Max van Manen over de sensitiviteit van op
Max van Manen

De Nederlands-Canadese pedagoog Max van Manen verliet
Nederland in de jaren zestig. In zijn bagage zat het gedachtegoed
van die dagen: pedagogiek als een diepgravend besef wat het
betekent kind te zijn. En wat het voor een volwassene betekent
om op te voeden. Terwijl die pedagogiek bijna verdween bij
ons, bouwde Van Manen hem in Canada verder uit. Zijn begrip
‘pedagogische tact’ is inmiddels breed omarmd. In deze passage
raakt hij aan hoe het ten diepste voelt je te committeren aan de
opvoeding van een kind.
Kinderen zijn er niet voor ons. Wij zijn er wel voor
hen. Maar ze komen tot ons met een geschenk: de
gave van het ervaren van het mogelijke. Kinderen zijn
kinderen omdat ze midden in het proces van wording
zitten. Ze ervaren het leven als mogelijkheid: alles kan
gebeuren. Ouders en leraren handelen pedagogisch,
wanneer ze het kind bewust verschillende mogelijke
manieren van zijn laten zien. Dat kunnen ze, als
ze zich realiseren dat volwassenheid zelf ook geen
afgerond proces is. Het leven stelt ons voortdurend
vragen over de wijze waarop het geleefd zou moeten
worden: ‘Is dit hoe ik mijn leven moet inrichten? Is
dit hoe ik mijn tijd zou moeten gebruiken?’ Niemand
kan dergelijke levensvragen met zulke onrustbarende
kracht in je wakker schudden, als een kind. Het enige
dat daarvoor nodig is, is dat je kijkt en luistert naar
kinderen en van ze leert. Hierin zijn kinderen onze
leraren. Als leraar of ouder zijn we bereid onszelf
open te stellen naar kinderen. We doen ons uiterste
best om te begrijpen wat het betekent om in de
wereld van een kind te zijn. Of, concreter, ik doe
mijn best om het leven en de omstandigheden van
dit specifieke kind te vatten. Hoe ervaart dit kind het
leven in al zijn veelvormigheid?
Joey en zijn grootouders
Jezelf naast een leerling of een kind plaatsen is iets erg
persoonlijks en kan een daad van grote kwetsbaarheid
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zijn. Neem nou Joey en zijn grootouders: Joey is vier
en zijn opa en oma wonen ver weg. Uiteraard willen
ze daarom zo veel mogelijk uit ieder bezoekje van hun
kleinkind halen. En dus nemen ze hem mee in hun
grote, glimmende auto, als ze een ander familielid
gaan bezoeken. Joey heeft er zin in. Er zitten zoveel
knopjes op het dashboard. Er is buiten zoveel te zien
en er zijn zoveel vragen die hij kan stellen. ‘Oma, wat
is dat voor een gebouw?’, ‘Kijk, zie je die hond daar?’,
‘Opa, waar is dit knopje voor?’
Maar de meeste van zijn vragen blijven onbeantwoord.
De grootouders zijn samen in gesprek. Heel af en
toe krijgt Joey een opmerking of een vraag zijn
kant opgeworpen, als een snoepje om hem bezig én
rustig te houden. Wat Joey zegt, wordt niet eens echt
gehoord. Ze vinden het leuk om hem mee te hebben,
maar ze nodigen hem niet uit om er echt persoonlijk
bij te zijn. Als Joey thuiskomt, is hij stiller dan normaal.
Pas na veel aansporing, laat de jongen iets los over zijn
middag met opa en oma: ‘Ik had niemand om mee te
spelen.’
In het delen van je leven met een kind, kan je niet
anders dan een voorbeeld voor hem of haar worden.
Als volwassene belichaam je manieren van zijn voor
het kind. Je ziet hoe hij of zij van alles kopieert en
uitprobeert voor zichzelf: je gebaren, je manier van
kijken naar dingen, je manier van doen, je manier
van reageren, van hoe je jouw tijd doorbrengt. En
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d, de wereld van mogelijkheden

pvoeden

terwijl je het ziet gebeuren, word je geconfronteerd
met jouw eigen twijfels: is dit hoe ik wil dat mijn kind
is, hoe hij of zij handelt en zich gedraagt? En als het
antwoord ‘nee’ is, is dit dan de manier waarop ik zelf
wil zijn en handelen?
Aanstekelijk hoop
Historisch en cultureel herbergt de wereld een
caleidoscoop aan mogelijkheden van leven en van zijn.
Kinderen komen in aanraking met die verschillende
werelden via school, de media, buren én door onze
tussenkomst. Maar kinderen vinden hun eigenheid,
hun unieke identiteit, door hun persoonlijke
ontdekkingstochten, door hun keuzes en door
verbindingen die ze aangaan. Hoe kunnen we al die
alternatieven beschikbaar maken? Welke werelden
zijn het waard om door ons naar voren geschoven
te worden? We kunnen van kinderen niet zomaar
verwachten dat ze een bestaan, een levensstijl voor
zichzelf ontdekken. We moeten ze ook toestaan om in
te grijpen, te experimenteren, zelf te scheppen.
En zo wordt het kind mijn leraar. Terwijl hij of zij
verschillende mogelijkheden uitprobeert, word
ik er aan herinnerd welke mogelijkheden er voor
mijzelf nog open liggen. Ergens in dat besef van de
pedagogische mogelijkheid ligt de waarheid van het
oude cliché dat ‘kinderen je weer jong doen voelen’. In
hun zoektochten, in hun uitproberen, geven kinderen

expressie aan het besef dat er hoop is – hoop op een
mogelijkheid om je leven anders, beter, te leven. En
die hoop werkt aanstekelijk, ook voor mijn eigen
leven.
Opvoeden leidt tot zelfopvoeding
Daarin schuilt een paradox: ik ervaar het leven van
dit kind als belangrijker dan dat van mijzelf, maar als
gevolg daarvan ga ik mijn eigen leven met nieuwe
ogen bezien. Ik kan niet anders dan mezelf vragen
gaan stellen en mijn leven opnieuw vormgeven.
Voordat dit kind in mijn leven kwam, kon ik mezelf
verwaarlozen en er slechte gewoontes op na houden,
als ik daar zin in had. Ik kon mijn leven leiden zonder
me al te zeer bewust te zijn van de diepere behoeftes
van anderen. Maar omdat ik me nu verbonden heb
met het leven van dit kind, kan ik niet langer zonder
problemen kijken naar mijn oude zelf. Het opvoeden
van mijn kind leidt tot zelfopvoeding.

Uit:
‘Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen’, Max van Manen
(2014).
Het boek, met als ondertitel ‘Pedagogische sensitiviteit in de omgang met
kinderen’ is uitgegeven door het NIVOZ. Dit excerpt is gepubliceerd met
toestemming van de auteur en het NIVOZ. Meer weten? Www.nivoz.nl of
redactie.mensenkinderen@gmail.com
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Het Janprikkie-moment: ‘Het gaat om d
Leraar en filosoof Hester IJsseling over d
Geert Bors
Pedagogische tact? Je grondhouding? De bedoeling van je onderwijs? ‘Om het daarover te
hebben, moet je uit een heel ander taalregister putten dan het gangbare economische
efficiency-jargon waarmee onze scholen doordesemd zijn’, zegt Hester IJsseling. Hester
verruilde een universitaire carrière voor het leraarschap in het basisonderwijs. Taal
vormt een rode draad in haar werk: ‘Taal is meer dan een medium. Het gaat verder
dan “ik moet iets uitdrukken en ik pak taal uit de kast om dat te doen”. Taal gaat een
wisselwerking aan met wat je kunt denken, met hoe je je kinderen ziet en hoe je
situaties in de klas beoordeelt.’
Toen ik je vroeg voor een gesprek over pedagogische
grondhouding en tact, schreef je dat je in je klas iedere
dag wel ‘een paar momenten van inzicht had op dat
vlak’. Laten we midden in jouw praktijk en bij zo’n
moment beginnen.
‘Een paar jaar terug kwam er een jongen in mijn groep
die vanuit het speciaal onderwijs terugkeerde in het
reguliere onderwijs, op onze school. Hij was eraan
toe. Wel was hij aanvankelijk gedragsmatig nog wat
ingewikkeld, want hij voelde zich snel afgewezen en
kon dan agressief worden.

‘Voor het maken van tijd en ruimte voor
aandacht en tact, is het ook van belang hoe
je je onderwijs organiseert’
Op een keer waren de kinderen bezig een tekst bij
een kunstwerk te schrijven. Hij had samen met een
klasgenootje een strijdtafereel uitgekozen. Er ging
iets mis in de samenwerking en hij begon te vloeken.
Nou werkte hij samen met een hele rustige jongen,
die hem een suggestie aan de hand deed: “Misschien
kun je beter ‘janprikkie!’ zeggen als je boos bent.”
“Janprikkie” is een uitroep van een figuur uit een boek,
dat ik met de klas aan het lezen was, Jim Knoop en
Lucas de Machinist van Michael Ende. Ik vond het mooi
dat hij helemaal niet gechoqueerd reageerde op het
grove taalgebruik van zijn nieuwe klasgenoot, maar dat
hij het zo tactvol oppakte door die veel vriendelijkere
uitroep te suggereren.’
En wat doe jij als leerkracht met zo’n waarneming?
‘Precies dit zijn de momenten, die pas oplichten als je
er oog voor hebt. Je kunt zo’n kwestie wel algemeen
ter sprake brengen en vertellen dat ‘wij dat soort
woorden hier niet gebruiken’, maar het mooie hier was
dat het vanuit een kind kwam. Als juf hoef je het dan
alleen maar te zien en het op te kweken. Zo’n voorval
wordt een ingangetje tot iets – om de sfeer beter te
krijgen of goed te houden. Het was best spannend om
deze jongen in de groep op te nemen, want het kon
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zijn dat hij de positieve
sfeer die er heerste zou
overnemen, maar het
was ook best mogelijk
dat de kinderen
negatieve dingen
van hem over zouden
nemen. Het was een
subtiele ontmoeting
van sferen.’
Is voor jou tact en
grondhouding
hetzelfde?
‘Niet helemaal,
maar het
hangt nauw
samen. Om
tact te kunnen hebben... Of nee,
héb je tact?
Tact zit meer
in momenten:
er doet zich
iets voor en
jij gaat er
tactvol mee
om. Je grondhouding is een
manier van in het
leven staan, die
tact en aandachtigheid mogelijk maakt.
Ik denk dat het gaat over die kleine interacties in de
klas. Je kunt het niet leren op een opleiding, niet zonder praktijkervaring. En zelfs als je stagiaire bent, doe je
vaak een lesje in de dag van iemand anders. Dan kom je
niet zo snel in aanraking met situaties waarin je je tact
en je bedachtzaamheid kunt oefenen of herkennen. Het
komt pas als je echt hele dagen draait.’
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die kleine interacties in je groep’
de taal van tact
Een tactvol leerkracht word je pas ín en mét de groep,
dus?
‘Ja. Je hebt tijd en ruimte nodig, om een relatie op te
bouwen met je groep. Tijd waarin iets kan ontstaan,
maar ook om iets dat voorgevallen is nog eens terug
te pakken. Vaak doen de belangrijke momenten
zich voor als een leerling zich verzet tegen iets
wat jij wilt met je groep. Dan kún je niet anders
dan reageren, maar hoe doe je dat pedagogisch
verantwoord? Ik denk door niet als eerste
de effectiviteit van je optreden voor ogen
te houden, maar of je het goede doet. Het
NIVOZ zegt dan: ‘het goede doen, ook in
de ogen van het kind’, maar zeker ook ten
opzichte van het onderwijs dat je zelf voor
ogen hebt: hoe wil ik dat kinderen
worden? Wat kan ik bieden?
Die vragen zitten er voor mij
steeds achter.’

- mei 2016
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Leraar en filosoof
Hester IJsseling over de
taal van tact

Hoe liep het Janprikkie-voorval af? ‘Verstond’ de nieuwe
jongen zijn klasgenoot?
‘Wat me trof was dat de stille jongen niet antwoordde
op zo’n “mag niet!”-toontje, maar eigenlijk heel
wijs reageerde. Zoiets leren kinderen in bijvoorbeeld
Kanjertraining, waar gezegd wordt dat je door te lachen
of verontwaardigd te reageren ‘benzine aan het vuur
geeft’. Zonder dat ik dat in die groep al ooit expliciet
zo benoemd had, voedde hij het vuur niet, maar gaf hij
een alternatief. Dat paste bij die jongen, die het ook niet
altijd even makkelijk had: niet iedereen had oog voor
zijn subtiliteit in een groep waar de omgangsvormen in
het algemeen wat grover waren. Het was belangrijk voor
hem dat ik hem daarin zag en bevestigde en hem soms
in het licht plaatste voor de andere kinderen. Tegelijk
wist ik ook dat de nieuwe jongen hem nog niet snapte.
Hij herkende die Janprikkie-verwijzing niet. Dat ze elkaar
verstonden, bleek pas later, toen hij langer in de groep
was. En ik kon het moment nog afmaken, door later,
als ik merkte dat hij – of een ander – een lelijk woord
gebruikte, te zeggen: “Weet je nog dat je klasgenoot
daar een alternatief voor had?”’
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Jij bent gepromoveerd als filosoof en besloot je koers te
wijzingen en de Pabo te gaan doen. Hoewel het beide
‘onderwijswerelden’ zijn, kan ik me voorstellen dat je
nieuwe inzichten hebt opgedaan. Wat zijn belangrijke
momenten geweest voor de ontwikkeling van je
pedagogische blik?
‘Natuurlijk was ik als student ook al wel gevoelig voor
hoe een docent college gaf, ofschoon ik dat toen niet
expliciet als iets pedagogisch benoemde. Maar wat ik
echt heb moeten leren, is om één-op-één contact te
maken met kinderen. Dat is heel erg nodig want tact en
contact liggen in elkaars verlengde. Ik herinner me als
beginnend leerkracht een functioneringsgesprek waarin
ik zei dat ik dat contact maken zo ingewikkeld vond. In
mijn klas waren de kinderen er zo ontzettend “met z’n
allen tegelijk”. Je hebt dan wel globale interactie met
de groep, maar heel weinig met personen. En dat terwijl
ik juist zocht naar dat contact. Een voor mij belangrijke
opdracht tijdens mijn Pabo-opleiding was het maken van
een logboek. We werden gevraagd om één individueel
kind uit onze stageklas te nemen en over dat kind een
observatie-logboek te schrijven. Hoewel er toen niet
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zo veel mee gedaan werd, vond ik het leuk om zo in
detail naar een kind te kijken én dat op papier te zetten:
wat gebeurt er? Wat betekent dat? Ik vond dat heel
leerzaam.’
Hoe leerde je dat één-op-één contact maken?
‘Deels door schade en schande. Een wijze les was
bijvoorbeeld dat het heel vernederend kan voelen, als
je juf jou aanspreekt waar de hele groep bij is: in mijn
beginjaren had ik een jongen in de klas, die uit de
parallelgroep kwam waar hij niet langer houdbaar was.
Binnen een week had hij bij mij ook een conflict. Er was
een ruzie met een ander kind op het plein. Ik had in de
klas een preek gehouden en die jongen aangewezen als
een van de onruststokers. Na school kwam zijn moeder
langs die me vertelde dat haar zoon altijd van alles de
schuld kreeg, maar dat het hem vooral dwars zat dat ik
hem in de groep op z’n nummer gezet had. Ik vroeg hem
bij me en zei dat ik dat niet door had gehad. Dat ik nu
begreep dat ik dat anders had moeten doen. Doordat ik
toegaf dat ik het niet goed had aangepakt, kon het niet
meer stuk tussen die jongen en mij. Hij had nog wel eens
conflicten, maar hij was bereid te luisteren en wist: zij
luistert ook naar mijn kant van de zaak en ze zet me niet
te kakken. Inmiddels werk ik in het ontwikkelingsgericht
onderwijs en besef ik: voor het maken van tijd en ruimte
voor aandacht en tact, is het ook van belang hoe je je
onderwijs organiseert. Je kunt persoonlijke interactie
organiseren.’
Leg dat eens uit.
‘Dat wat ik in dat functioneringsgesprek zei over wel
globale interactie hebben, maar weinig met personen,
had heel veel te maken met hoe leerkrachtgestuurd die
school werkte: ik geef les, jullie gaan aan het werk. Ik

loop intussen rondjes en leg het nog een keer uit als je
het niet snapt. Op mijn huidige school, De Kleine Reus,
doen we dat anders: ik geef een korte uitleg en dan
gaan de kinderen met elkaar aan de slag. Ze weten dan
wat ze moeten gaan doen, maar er is ook een zekere
vrijheid in hoe ze dat mogen aanpakken. Er ontstaat dan
een werkplaatsachtige sfeer met veel ruimte voor de
leraar om bij een groepje of een individueel kind te gaan
zitten, te luisteren, te kijken wat er lukt en wat nog niet.

‘We lijken bijna vergeten dat je heel anders
kunt praten over onderwijs dan nu gangbaar
is’
Ik realiseer me steeds meer dat je curriculum en je
pedagogische aanpak samenkomen in je manier van
organiseren. Ook voor wat voor mensen de kinderen
worden en hoe ze in het leven staan, is de vormgeving
van de lessen heel belangrijk.’
Jouw ‘vorige leven’ is duidelijk nog aanwezig in
de manier waarop je in je werk staat. Zijn er ook
onderwerpen van toen, die nu nog van belang zijn?
‘Met wat goede wil kun je zeggen dat taal de rode draad
vormt. In mijn proefschrift hield ik me bezig met de stijl
waarin filosofen schrijven en hoe die stijl samenhangt
met hun denken hoe de wereld in elkaar zit. Taal is niet
alleen maar een medium. Het gaat verder dan ‘ik moet
iets uitdrukken en ik pak taal uit de kast om dat te doen’.
Taal gaat een wisselwerking aan met wat je kunt denken,
met hoe je waarneemt en hoe je oordeelt.
De wijsgerige pedagoog Gert Biesta krijgt nu vaak het
verwijt dat hij ‘te moeilijk doet’ [voor Biesta zie ook:
Mensenkinderen maart 2016, red.] Dat komt volgens mij
door wat hij probeert te zeggen. Hij kan ongetwijfeld
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Leraar en filosoof
Hester IJsseling over de
taal van tact

ook overzichtelijker spreken, maar dan kan hij niet tot
uitdrukking brengen wat hij probeert te zeggen. De taal
waarin wij spreken is zó belangrijk. De ‘opbrengstgericht
werken-hype’ lijkt nu wat tot rust gekomen, maar dat is
een heel economische manier van praten over onderwijs.
Mensen onderschatten wat dat doet. Er zijn mensen die
gaan verdedigen dat ‘je het ook zo en zo kunt opvatten’
en geven er dan een draai aan, maar dat economische
frame vormt een taal die de werkelijkheid van het onderwijs geen recht doet.’
Wat probeert Gert Biesta volgens jou te zeggen, waarvoor hij die ‘moeilijke taal’ nodig heeft?
‘Een van de dingen waar hij de aandacht op vestigt, is dat
onderwijs niet alleen gaat over kennis en vaardigheden,
maar ook over je eigen persoon worden. Het gaat enerzijds over iets leren over de cultuur en tradities waarin je
je probeert in te voegen, en tegelijkertijd hoe je je daar
kritisch toe kunt blijven verhouden. Dat heeft mij altijd
na aan het hart gelegen. Een zorgelijk iets op school vind
ik groepsdruk. Je moet de weerbaarheid daartegen echt
ontwikkelen. Dat vind ik een belangrijke opvoedingstaak,
ook van school. Veel volwassenen zien niet zo’n probleem
in je te conformeren. Ik vind dat je altijd zelf moet blijven
opletten: als de hele meute ‘A’ zegt en jij denkt ‘dat klopt
niet’, durf je er dan tegenin te gaan? In onze huidige tijd
is dat ook weer heel actueel.’
Je zegt dat de ‘opbrengstgericht werken-hype’ tot rust
lijkt gekomen. Zie je daarmee ook nieuwe taal ontstaan?
‘Ik las pas het blad van de Hogeschool Utrecht, dat als
thema ‘Bildung’ had. Maar in de woordkeus in de artikelen resoneerde nog steeds dat economische: het ging
meermaals over het belang van Bildung, omdat het wat
oplevert. We lijken al bijna vergeten dat je heel anders
kunt praten dan nu gangbaar is. Denk aan: grond
houding, tact, contact, wrijving. Of over onderwijs als
een “prachtig risico”, in Biesta’s woorden, omdat je nooit
precies het effect van je handelen kunt overzien , terwijl
je toch móet handelen en constant streeft naar het nemen
van goede beslissingen. In dat soort termen wil ik spreken
over onderwijs.’
De manier waarop je taal gebruikt helpt jou dus kijken in
de klas?
‘Het begint op het moment dat je erover gaat praten. Dat
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leraren onderling van gedachten wisselen. Hoe breng je
onder woorden wat er voor jou zichtbaar geworden is? En
wat wordt er zichtbaar als je er samen de woorden voor
zoekt? Ik heb respect voor collega’s die met cijfers, grafieken en meetbare aspecten veel in beeld kunnen brengen,
want alleen naar interacties kijken is ook niet genoeg.
Maar er is nu een disbalans, die doorslaat naar het meetbare. Daarin schuilt mijn motivatie om onderzoek te willen doen naar een vocabulaire voor interacties: hoe schep
ik – als leraar, als collega, als school – een taal om het met
mijn duopartner te hebben over wat ik bijvoorbeeld zag
gebeuren in dat ‘Janprikkie’-moment? En hoe helpt dat
het pedagogische gesprek in de school te voeren?
Je werkt nu op een OGO-school. Had je ook op een jenaplanschool kunnen werken?
‘Vast wel. De Kleine Reus is een witte school in de Amsterdamse grachtengordel, maar wel een die heel veel kinderen aan boord weet te houden, die op andere plekken
misschien naar de uitgang zouden zijn gemanoeuvreerd.
Dat heeft te maken met hoe wij kijken. Je ziet ieder kind
als individu, als iemand die zijn plek zoekt in de wereld
en je wilt het daarbij geven wat het nodig heeft voor zijn
ontwikkeling. Ik vind het ook belangrijk dat onderwijs
betekenisvol is. Niet: de taalmethode heeft het nu over
het circus, dus dat wordt ons thema. Nee, we kijken wat er
speelt in de groep. Zo was er een keer een Russisch jongetje in de groep, dat niet veel aansluiting had. Toen heeft
zijn leraar een heel thema rond Rusland op poten gezet,
waardoor de jongen in beeld kwam én we met elkaar
veel leerden over Rusland. Die vrijheid om het onderwijs
ter plekke uit te vinden, en om methodes vrij te mogen
gebruiken als bronnenboek, vind ik heel prettig. Er is vast
een jenaplanschool, waar ik zoiets ook had kunnen doen.’
Fotografie: Ula Mirowska
In de weken na dit interview kreeg Hester te horen dat
ze een onderzoeksubsidie van het LerarenOntwikkel
Fonds gekregen heeft, waarmee ze het komend schooljaar
onderzoek gaat doen naar een vocabulaire voor pedagogische interacties. Je kunt haar volgen op twitter:
@hesterij en op haar blog: hesterij.blogspot.nl.
Een goede introductie tot het werk van Gert Biesta is het
door René Kneyber vertaalde ‘Het prachtige risico van
onderwijs’ (2015, Culemborg: Phronese).
www.dekleinereus.org
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De plicht om weerstand te bieden
Het begint inmiddels uit te groeien tot een fijne catalogus: de boeken die de laatste paar jaar verschijnen bij
Uitgeverij Phronese. Nooit de lichtste kost, met auteurs
als Gert Biesta en Joop Berding. Maar welke opvoeder,
die zichzelf en zijn kinderen serieus neemt, wil altijd
maar slobberhamburgers en milkshakes? Precies daar
vallen inhoud en vorm samen in het boek van Philippe
Meirieu, ‘De plicht om weerstand te bieden’. Zoals de
flaptekst het samenvat:
‘Weerstand ervaren, weerstand leren bieden aan verlangens en leren omgaan met weerstand van anderen: dit
zijn fundamentele ervaringen die kinderen in opvoeding
en onderwijs moeten meekrijgen. Sterker nog: kinderen
hebben er recht op. Weerstand is in het denken van
Meirieu geen obstakel dat overwonnen moet worden,
maar een noodzakelijke voorwaarde voor een volwassen
levenshouding.’
Onze hedendaagse blik op de Angelsaksische wereld
maakt dat Meirieu in ons land zo goed als onbekend is.
In Frankrijk is hij een grootheid, die als pedagoog betrokken is tot op nationaal beleidsniveau. Dat alleen al maakt
deze vertaling de moeite waard.
Meirieus boek is ten dele een kritiek op onze neoliberale
samenleving, waarin de gril regeert en waarin burgers
verleid worden om vooral schouderophalend te consumeren in plaats van zich vrij en zelfbewust te verhouden
tot de wereld. Dus is het nodig dat ieder opgroeiend
kind goede opvoeders tegenkomt.
Jij – als ouder, als stamgroepleider, als schoolleider –
maakt het je kinderen niet makkelijk, omdat je wéét dat
je kinderen groeien door weerstand. Jij maakt jezelf tot
voorbeeld, opent de belofte van een toekomst en schept
een context waarin weerstand kan ontstaan, om te laten
zien wat het betekent om mens te worden. Kortom, zo
laat Meirieu zien: de pedagogiek heeft een wezenlijke
rol te spelen in de vorming van kinderen, maar ook in de
democratische wording van de samenleving als geheel.
Dat gezag moet je als pedagoog durven en willen nemen.
De dunte van Meirieus boek is niet indicatief voor de
steen in de vijver die het werpt. Het vraagt van jou als
lezer dat je je actief tot de tekst verhoudt, dat je de
weerbarstigheid aangaat en doorbreekt. Eigenlijk is

Meirieu als auteur ook een leraar die het jou als lezer
soms moeilijk maakt, die je een inhoud voorschotelt
waarvan je nog niet wist dat je er kennis van wilde
nemen en die je uiteindelijk – als je de laatste pagina
hebt omgeslagen – als een zelfbewustere opvoeder uit
dit boek laat komen.
Zoals het een invoelende leerkracht betaamt, helpt
Meirieu je ook: hij sluit zijn boek niet af met een samenvatting, maar met een stevig manifest. Verder zit er een
kernachtig schema over de leerling-als-subject op een
handig te kopiëren plek in het boek, zodat het zo op je
prikbord kan. En de 61 minibiografietjes van pedagogen
achterin zijn nuttig, to the point en nodigen uit om je
verder te verdiepen. Ja, Peter Petersen staat daar natuurlijk ook tussen.
Puntje van kritiek: de tekst is soms wat stijfjes en keuze
voor de ‘wij’-toon is niet altijd even engagerend. En
hoewel de keuze voor het vertalen van juist dit boek uit
Meirieus omvangrijke oeuvre ongetwijfeld niet willekeurig is, voelt dat wel zo. Een noot van de vertaler of
een inleiding door een Nederlandse pedagoog zou fijn
geweest zijn, om je bij deze kennismaking met Meirieu
te begeleiden. Een dergelijke inkadering naar de Nederlandse context vind je wel op
www.onderwijsfilosofie.nl, waarop ook vertaler Simon
Verwer blogt. Een site, die om veel meer redenen een
aanvullende aanrader is.
Anke Tonnaer
Universitair docent en moeder van een kleuter en een
middenbouwer
De plicht om weerstand te bieden, Philippe Meirieu (vert. Simon Verwer),
166 pagina’s, uitgeverij Phronese
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‘Voor mijn visie op onderwijs bleek een naam te zijn’
Portret van jenaplanner Ingrid Nagtzaam in vier schetsen
Geert Bors
Vraag Ingrid Nagtzaam niet om Jenaplan in zijn essentie te beschrijven. Of vraag het in elk geval al niet te direct. In
voorbeelden, in lessons learned, via haar carrière die haar op vele posities in Jenaplanland gebracht heeft, komen
haar persoonlijke kernwaarden uiteindelijk krachtig naar voren: ‘Je bent geen wandelende tipkip. Geef je kinderen
de ruimte om tegen problemen aan te lopen en grijp niet meteen in. Dan willen ze het gaan uitzoeken, oplossingen
bedenken, dingen anders doen. Zelfstandigheid moet je ze gaandeweg leren dragen.’
Schets 1. Leren in onderdompeling
‘Na de Pabo ging ik werken in Rotterdam – daar was werk.
Maar ik merkte al snel dat ik én te Brabants én te idealistisch werd bevonden. Ik werkte er op een reguliere school
en vond het geweldig met de kinderen, maar minder met
de collega’s. Ze vonden dat ik te moeilijk deed. Te diep nadacht over leerdoelen en de bedoeling van ons onderwijs,
voor we klakkeloos een taalmethode voor Nederlands
als tweede taal aanschaften. Voor mijn visie op onderwijs
bleek een naam, ontdekte ik op de Dr. Schaepmanschool,
waar ik daarna het geluk had terecht te komen: Jenaplan!
Waarom, vroeg ik me af, had ik op de Pabo nooit over
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Jenaplan gehoord? Niets bleek minder waar: ik kwam
later página’s aantekeningen over Petersen en het Jenaplan tegen. Ik ging doorzien dat mij die lessen niet op een
voor mij goede manier gegeven waren: feiten, namen,
periodes, in een collegereeks over traditionele onderwijsvernieuwers. Daar ben ik slecht in.
Toen ik weer later werkte op de Eekhorst, de Pabo in
Assen, pakten we dat heel anders aan: uitleg krijgen
over het gedachtegoed van een pedagoog is één ding,
maar wat doe je als twee kinderen ruzie hebben? Welke
strategieën kun je verkennen, wat betekent dat voor de
kinderen en hoe koppel je dat aan verschillende stro-
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mingen? Dán werk je aan je grondhouding, je tact, je
overtuigingen. We lieten onze studenten de verschillende vernieuwingsstromingen dus ervaren. De studenten
hadden een eigen thuislokaal en dat werd voor de duur
van de onderdompeling een Freinet- of Dalton- of Jenaplanschool. Ze doorleefden het. Nog steeds vind ik het
lastig, als je me vraagt het jenaplanconcept in woorden te
vatten. Voor mij is de kern: de pedagogische relatie met
het kind. Het kind in z’n geheel zien. En het leven laten
binnenkomen in zijn eigen ritme.’
Schets 2. Ook rekenen raakt meteen aan het
pedagogische
‘Op de hogeschool werd ik rekendocent. Niet dat ik in
rekenonderwijs nou direct mijn passie lag, maar ik vond
het geweldig om met de studenten te werken. Met mijn
winkelkar vol rekenmateriaal ging ik de thuislokalen af.
Wat me vooral trof was dat het nadenken over de basis

van rekenonderwijs aan kinderen meteen ook grote pedagogische vragen impliceert. Ik leerde scherper kijken naar
relaties in de groep, naar de ontwikkeling van kinderen,
naar hoe in alle materialen en activiteiten op school wel
iets met rekenen zit.
Via zoiets als rekenen, leer je uitgaan van verschillen.
Rekenen onderscheidt zich bij je studenten of in je
stamgroep niet alleen doordat er ‘snellere’ en ‘tragere’
rekenaars zijn. Ik liet studenten dat ervaren door ze een
simpele kansberekeningsopdracht te geven: vier auto’s,
elk met een verschillende kleur. In hoeveel verschillende
volgordes kunnen die de finish halen? Er zijn dan studenten die onthouden hebben wat de formule daarvoor is:
4x3x2x1 mogelijkheden. Anderen moeten die autootjes
echt voor zich neerzetten en één voor één de opties afgaan. Weer andere studenten maken er een diagram van.
Zo krijg je een onderscheid tussen abstracte, concrete en
schematische denkers.
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Portret van jenaplanner
Ingrid Nagtzaam
in vier schetsen

Dan wordt het pedagogisch, want ‘Ah, joh, da’s toch
makkelijk?’ doet iets met iemand die niet snapt wat
jij zo snel doorziet. Het onderscheid tussen abstract,
concreet en schematisch is heel wezenlijk, want in
jouw stamgroep zitten ze ook allemaal. En wie zijn de
kinderen die na een lange instructie nog niet begrepen
hebben wat je hebt uitgelegd? De concrete rekenaars,
die twintig minuten verbaal geweld over zich heen
gekregen hebben over rekenstrategieën die totaal langs
ze heen gegaan zijn.’
Schets 3: Het concept doorzien in de diepe vezels
‘Op de Schaepmanschool droeg directeur Rien van den
Heuvel ons op om aan het begin van het jaar alle leerlijnen uit te werken, om op de eerste stamgroepavond aan
de ouders te kunnen vertellen wat hun kinderen dit jaar
ongeveer zouden krijgen – welke spelling, wat te lezen,
wat aan rekenwerk. Je moest het zelf, in eigen woorden,
kunnen vertellen. Later vertelde hij dat hij het expres zo
deed: hij wilde dat we stevig in de leerlijnen zaten.
Precies daar – op de laag van het doorzien van het jenaplanconcept in de diepe vezels – situeer ik de discussie
of je per se driejarige stamgroepen moet hebben. Mijn
antwoord: ja, graag! Voor scholen die liever kiezen voor
tweejarig, is het belangrijk na te gaan wat er áchter
die keuze ligt. Als scholen zeggen: ‘Wij stappen van de
driejarige stamgroep af, want we zijn bang dat we in
driejarige stamgroepen de instructies niet op tijd en
diepgravend genoeg behandeld krijgen’, dan moet je je
vragen gaan stellen die niet gaan over de vorm ‘drie
jarige stamgroep’, maar over hoe die school het werken
in heterogene groepen begrijpt en georganiseerd heeft.
Wil je in kleinere groepjes instructie kunnen geven,
waarin je alle kinderen goed ziet – bijvoorbeeld om te
zien wat voor type rekenaars het zijn, dan vraagt dat iets
van de verantwoordelijkheid van de rest van de kinderen. Als je dat vraagt, moet je de kinderen ook de kans
bieden die zelfstandigheid te ontwikkelen.
Ik hoor vaak zeggen: ‘Ik vind het leeftijdsverschil tussen
groep 6 en 8 zo groot. Wij kiezen ervoor groep 8 apart
te zetten.’ Je kunt het ook als een meerwaarde zien. Het
afstemmen is alleen een proces dat tijd kost en die tijd
moet je willen nemen, en dat lukt niet als je je laat opslokken door instructie-eisen. Mijn dochter kwam terug
na de eerste dagen in groep 6 en zei: ‘Mam, dat Play
mobil-sprookjeskasteel moet echt weg uit mijn kamer.
Stel dat er iemand uit groep 8 komt spelen.’ Tja, opeens
zag ik het leeftijdsverschil. Moest ze zich schamen? Zouden we het speelgoed op mijn kamer zetten, zodat ze er
wel mee kon spelen? Maar die groep-achters vonden die
Playmobil hartstikke leuk. Het enige dat gebeurde was
dat mijn dochter het spul op Marktplaats zette om er het
Playmobil-hotel voor in de plaats te kopen.’
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Schets 4: Verantwoordelijkheid leren dragen als proces
‘De kwaliteit van een jenaplanschool optillen, heeft
vaak te maken met het veel serieuzer nemen van de
zelfverantwoordelijkheid van de kinderen. Op de
Schaepmanschool leerden we het als team, hoe je zelfstandigheid moet zien als een proces. Het is niet iets dat
je van meet af aan van kinderen mag verwachten.
Als stamgroepleider begin je in de kring. Dan gaan de
kinderen aan het werk met hun weekplan en maak je
een rondje: welke kinderen moeten nog iets weten voor
ze goed kunnen opstarten? Wie het nodig heeft, krijgt
instructie. Maar daarna is het belangrijk dat je rustig de
tijd neemt om eens tien minuten te observeren. Bedenk
je dan: welke kinderen hebben mij nodig en wat zou ik
doen? Noteer je bevindingen en analyseer dan waar het
aan ligt: aan het niveau? Aan het materiaal dat er nog
niet is? Aan nieuwe stof? Doordat ergens geen afspraken over waren? Heeft het kind vandaag last van ‘dyswerk-sie’? Of ligt het misschien wel aan jezelf: hoeven
kinderen je maar vragend aan te kijken en jij helpt al?
Het helpt daarna om te vragen: “wie had een probleem?” en de kinderen te laten vertellen. Als je je dan
kunt onthouden van tips en interventies, maar in plaats
daarvan de andere kinderen vraagt hoe zij het probleem van hun groepsgenoot zouden oplossen, begint
het te komen: het besef dat je geen wandelende tipkip
hoeft te zijn. Het is een confronterend, maar dankbaar
proces om te doorlopen. Een stamgroepleider, die
meent dat de kinderen de hele dag bij de hand gehouden moeten worden, sneeuwt onder en rent zich rot.
Maar geef je kinderen de ruimte om tegen problemen
aan te lopen en niet meteen in te grijpen, dan willen
ze het gaan uitzoeken, oplossingen bedenken, dingen
anders doen, iets vragen aan die stamgroepgenoot die
hier zo veel over weet. Dan worden ze eigenaar. Het
zijn die prachtige dingen die je als groep samen kunt
beleven.
Mijn zoon zit niet meer op een jenaplanschool, maar hij
mist het wel. Van afstand kan hij opeens de mooie dingen benoemen: de kring, het samen zitten en bedenken
en meebeslissen wat er gaat gebeuren. Ja, daar zit de
kracht: in het je samen, als groep, verantwoordelijk
voelen voor hoe de dingen gaan.’
Ingrid Nagtzaam is eigenaar van HetKan!, professionali
seringsbureau voor Jenaplanonderwijs en kinderopvang, en een van de Geluksvogels, waarmee zij stamgroepleiders en kinderen ondersteunt in het creëren
van een gelukkige groep.
www.hetkanvoorhetkind.nl
www.geluksvogels.org
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Jenaplan als een sterk merk
Voor wie de drempel eenmaal over is of voor wie
zich begint te verdiepen in Jenaplan, is Jenaplan een
robuust concept, een goed verhaal, een inspirerend
onderwijsmodel voor nu en voor de toekomst. Maar is
het daarmee ook een sterk merk? Als de slogan ‘you
never get a second chance to make a first impression’
nog steeds klopt, hoe is dan die eerste indruk?

NJPV Jong vindt het tijd voor een laagdrempelig, helder
en inspirerend filmpje over ons jenaplanonderwijs. Een
filmpje dat woorden en beelden geeft. Een filmpje dat
je kunt laten zien wanneer iemand je vraagt: wat is dat
eigenlijk, Jenaplan?
NJPV Jong is op zoek gegaan naar de mogelijkheden
voor een film waarin duidelijkheid en bevlogenheid
hand in hand gaan. Wij kwamen al snel uit bij Loeke
Braam.
In nauwe samenspraak met NJPV Jong, maar met haar
eigen creatieve blik, vertaalt zij het jenaplanconcept
naar een animatie. Samen gaan we zorgen voor iets
moois, in vorm en inhoud. We zijn blij met het breed
gedeelde enthousiasme binnen de NJPV hiervoor. Binnenkort kunnen we allemaal zeggen: ‘En anders kijkt
u eerst naar de animatie op de homepage van onze
school’.

Dit maakte Loeke Braam al:
http://schaepmanschool.nl/jenaplan

Reacties naar: Geert Bors
(redactie.mensenkinderen@gmail.com en
06-48511045) en administratie@njpv.nl

Kiezen om te werken op een uitdagende
jenaplanschool
We gaan nieuwe stappen zetten in de gezamenlijke
ontwikkeling van Jenaplan in Nederland. Goede PR is
daar een belangrijk onderdeel van. PR onder andere
naar Pabo-studenten – onze toekomstige nieuwe collega’s – om Jenaplan als een sterk merk neer te zetten,
zodat zij kiezen voor onze scholen.
Om dit te realiseren moeten we ‘de doelgroep-Pabostudenten’ in kaart brengen. Dat gaan we per regio
doen. We maken een start in de regio Veluwe Flevoland.
De werkgroep PR van de NJPV pakt dit als volgt aan:
• De scholen vragen de studenten die stage lopen toestemming om hun naam, mailadres en Pabo aan de
werkgroep te mogen doorgeven.
• De studenten ontvangen een exemplaar van de
Mensenkindereneditie “Jenaplan, kiezen voor
uitdagend onderwijs” met een begeleidende brief.
• De studenten kunnen een speciaal abonnement op
Mensenkinderen nemen, voor € 22,50 - dezelfde prijs
als voor studenten van de jenaplanopleiding.
• De studenten ontvangen een mail met het verzoek
hun eigen leervragen over het Jenaplan te stellen.
Met behulp van deze leervragen wordt een presentatie gemaakt. NJPV Jong wordt gevraagd dit te
verzorgen.
• De presentatie wordt aan een Pabo centraal in de
regio aangeboden.
• Een van de studenten wordt gevraagd op de betreffende Pabo aan geïnteresseerde studenten het blad
“Jenaplan, kiezen voor uitdagend onderwijs” aan te
bieden.
• Op basis van de ervaringen van de pilot wordt dit in
alle regio’s gepresenteerd.

Mensenkinderen voor € 4,50 vanaf
10 exemplaren
Ook nu willen we scholen in staat stellen Mensen
kinderen aan teamleden en ouders aan te bieden voor
gesprek en discussie. Vanaf 10 exemplaren is ons blad te
koop voor € 4,50 per stuk, in plaats van het oude tarief
van € 7,50.
Nanouk Teensma en Ton Scheulderman
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Een tien voor rekenen, maar niks geleerd
Een ervaringsgerichte handreiking voor het monitoren van de zachte waarden
Joyce van den Boogaard en Barbara van der Linden

‘Als het welbevinden of de betrokkenheid van een kind laag is, en de prestaties zijn hoog, dan zou ik mij grote
zorgen maken. Want dat betekent dat naar de schoolmaatstaven kinderen misschien wel goed scoren, maar dat ze
niet in ontwikkeling zijn. Of niet gelukkig. Of allebei.’ Dat zei Marcel van Herpen vorig jaar. De EGO-man van het
eerste uur kan het weten: goed onderwijs begint bij kinderen, die het goed maken en betrokken zijn bij elkaar en bij
hun werk. In dit artikel komt aan de orde hoe je die ‘zachte’ waarden in het onderwijs in beeld kunt brengen.
Er wordt tegenwoordig ontzettend veel gesproken
over de toekomst van ons onderwijs. Hoe gaat het eruit
zien? Wat moeten we kinderen leren? Welke 21-eeuwse
vaardigheden zijn van belang? Hoe kan het taal- en
rekenniveau omhoog? Op welke manier kunnen we
efficiënt groepsplannen maken? De onderwerpen zijn
eindeloos en leiden vaak tot één doel: de prestaties van
het onderwijs verhogen. Maar hebben we ook wel eens
even stil gestaan bij het feit dat Nederlandse kinderen de
gelukkigste kinderen ter wereld zijn? Laten we dàt in de
toekomst vooral niet uit het oog verliezen.
Kinderen die lekker in vel zitten, optimaal genieten
en hoog betrokken zijn. Het is iets waar minder vaak
over gesproken wordt, maar juist het hart zou moeten
vormen van goed onderwijs. Het moet de pedagogische
grondhouding van leraren zijn om elke dag een
klimaat te creëren waar kinderen zich goed voelen
en uitgedaagd worden. We zien echter vaak dat deze
grondhouding plaats moet maken voor opbrengstgericht
werken. Zouden we onszelf niet wat minder vaak de
vraag moeten stellen of kinderen werken in onze les,
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maar ons vooral afvragen of de les werkt voor deze
kinderen?

‘Opbrengstgericht onderwijs. Daar is natuurlijk
niets mis mee, maar wij merken wel de groeiende
onvrede over deze trend in het onderwijs. Doordat de focus vaak uitsluitend komt te liggen op de
cijfers en prestaties, komen andere aspecten in het
gedrang, zoals welbevinden en betrokkenheid.
Pas als een kind lekker in zijn vel zit, zich veilig
voelt, betrokken is en zich competent voelt… dan
pas is het fundament gelegd voor “groeien”, “leren”, “mens worden” en “optimale ontwikkeling”
in relatie met anderen. Dat weet en voelt elke
professionele leraar. Het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin PO helpt ons bij dit proces.’
Pieter Wijnen, leerkracht groep 3, Marischool in
Someren
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Het proces centraal
Wij werken veel vanuit het Ervaringsgericht onderwijs
(EGO), een concept dat nauw aansluit bij het Jenaplan
onderwijs. EGO scholen werken procesgericht. Dat
betekent dat zij in eerste instantie naar de kinderen
kijken, en pas op de tweede naar het curriculum. Nooit
andersom omdat zij weten dat het curriculum pas werkt
als het kind gemotiveerd is, betrokken is bij zijn werk,
fijne vriendjes heeft in de klas en lekker uitgerust is.
Maar voor het EGO zijn opbrengstgericht werken
en procesgericht werken (focus op welbevinden/
betrokkenheid) geen gescheiden of afzonderlijke
interpretatierichtingen van onderwijs. De prestaties van
een kind zijn namelijk altijd de uitkomst of het gevolg
van het proces. Je kunt de prestaties van een kind niet
juist interpreteren, als je niet weet of hij/zij betrokken
was tijdens het leren. Een kind kan heel hoog scoren
voor een bepaald vakgebied, maar daarbij weinig
hebben geleerd. Een kind met een lage score, kan echter
veel hebben geleerd. Neem je de observaties van het
proces mee (welbevinden en betrokkenheid) , dan krijgt
die hoge/lage score mogelijk een hele andere betekenis.
Welbevinden en betrokkenheid
Scholen die volgens de principes van het EGO werken
richten zich voornamelijk op het proces en stellen
zichzelf dagelijks vragen zoals: Hoe gaat het met dit
kind? Zit hij lekker in zijn vel? Hoe reageert het kind op
de leeromgeving? Je concentreert je binnen dat proces
op de essentiële randvoorwaarden die nodig zijn om
kinderen te laten ontwikkelen.
De eerste randvoorwaarde gaat over het welbevinden
van een kind. Kinderen die een hoog welbevinden
hebben, voelen zich ‘als een vis in het water’. Ze

beleven plezier, zijn ontspannen en maken een zelfver
zekerde indruk. Daarnaast stellen deze kinderen zich
open op en durven zichzelf te zijn. Welbevinden is
een signaal dat kinderen het op emotioneel vlak goed
maken (Laevers, 2014).

Onderwijskwaliteit in bredere zin zichtbaar
maken, is kijken naar het totale kind
Betrokkenheid is de tweede randvoorwaarde om goed
te kunnen leren en je te ontwikkelen. Kinderen met
een hoge betrokkenheid herkennen we aan hun hoge
concentratie en tijdvergeten bezig zijn. Ze zijn erg
aanspreekbaar voor wat de omgeving te bieden heeft.
Daarnaast zijn ze intrinsiek gemotiveerd om aan de
slag te gaan en te blijven. Hun handelingen, mimiek en
houding verraden een intense mentale activiteit. Een
hoge betrokkenheid komt alleen voor in het gebied
tussen ‘al kunnen’ en ‘nog niet kunnen’. Precies daar,
tussen ‘saai’ en ‘te hoog gegrepen’, ligt de passende
uitdaging voor ieder kind (Laevers, 2014).
Een valkuil tijdens het observeren van welbevinden en
betrokkenheid is dat het beschouwd kan worden als
een meting van ‘kindfactoren’, of, simpeler gezegd:
de eigenschappen van een kind. Maar kijken naar
welbevinden en betrokkenheid zorgt er voor dat je
een houding of een toestand van een kind observeert
in een bepaalde omgeving. Je hebt als leraar geen
invloed op kindfactoren, maar wel op de omgeving. Het
EGO geeft hiervoor acht handvatten, onder de naam:
betrokkenheidsverhogende factoren. Door te werken
aan deze betrokkenheidsverhogende factoren is de
leraar in staat om het welbevinden en de betrokkenheid
van kinderen te vergroten.
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Een tien voor rekenen
maar niets geleerd

Acht betrokkenheidsverhogende factoren
1. Werken aan een positief klasklimaat
2. Aandacht voor leerlingactiviteit
3. Werkelijkheidsnabijheid
4. Ruimte voor leerlingeninitiatief
5. Expressie
6. Samen leren
7. Voortbouwen op mogelijkheden
8. Leerkrachtstijl

Bron: F. Laevers & L. Heylen (2013). Een procesgerichte aanpak
voor 6 tot 12 jarigen in het basisonderwijs. Averbode: Cego
Publishers.
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Zonder relatie, geen prestatie
Een van de meest wezenlijke aspecten van procesgericht
werken is de kracht van de relatie tussen leerkracht en
kind. Het hebben van een goede relatie met kinderen en
het aannemen van een waarderende houding leidt er toe
dat kinderen successen ervaren en tot persoonlijke groei
komen. Het is de grondhouding van de leraar die bepaalt
of de mogelijkheden van ieder kind naar boven komen.
Voor het werken aan goede relaties met kinderen, zijn
een aantal basisingrediënten onmisbaar. Deze ingrediënten zorgen voor de juiste pedagogische grondhouding van
leraren (Vanhoutte, (2013):
• Oog hebben voor de dynamiek van kinderen en vertrekken van datgene wat ze wel kunnen;
• Uitgaan van de overtuiging dat kinderen uniek, nieuwsgierig en leergierig zijn;
• Oprecht geloven in de kracht van ‘praten met kinderen’;
• Praten met kinderen vanuit authenticiteit en verbondenheid;
• Ontdekken wat de essentie is van de vraag en de zorg
van de kinderen;
• Vaardig zijn in het luisteren naar kinderen, doorvragen
en responsief zijn;
• De betrokkenheid en het welbevinden van kinderen
hanteren als kompas.

‘Signalen van een laag welbevinden of een
lage betrokkenheid mogen absoluut niet aan
onze aandacht ontsnappen’ Ferre Laevers
Marcel van Herpen (2013) voegt daaraan toe dat het
hebben van een vanzelfsprekend vertrouwen in de
ontwikkeling van kinderen het startpunt is voor jou als
leraar. Niet zozeer laten zien wat ze niet kunnen, maar
juist laten zien wat ze wel kunnen. Dat is hetgeen waar
kinderen behoefte aan hebben. Uit onderzoek van
Fredrickson (2002) blijkt namelijk dat negatieve emoties
een belemmerende invloed hebben op de cognitieve
ontwikkeling. Positieve emoties leiden daarentegen tot
een vergroot inzicht. Het tonen van waardering (en het
hebben van een growth mindset) is daarom onmisbaar
binnen de grondhouding van leraren.

Waar worden kinderen gelukkiger van?

Een bladzijde uit een werkboekje waarbij alle
foute antwoorden rood gemarkeerd zijn?
Of diezelfde bladzijde waarbij alle goede
antwoorden groen gemarkeerd zijn?

Zodra de leraar interventies pleegt op basis van de
acht betrokkenheidsverhogende factoren binnen het
proces, kun je vervolgens kijken naar het effect van deze
interventies. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen

beter presteren als zij hoog betrokkenheid zijn en een
positieve relatie hebben met de leraar. Negatieve relaties
leiden daarentegen tot een lagere betrokkenheid en dus
lagere prestaties (Roorda, 2011). Dit geldt nog meer voor
jongens dan voor meisjes (Buyse, Snoeck, Laevers (2009).
We moeten nu en in de toekomst ervoor waken dat
prestaties niet altijd als enige indicator wordt gebruikt
om ‘tekorten’ of problemen op te sporen. Achterstand
in ontwikkeling van een kind betekent immers niet altijd
dat je direct tot maatregelen moet overgaan, zoals een
voorsprong in de ontwikkeling van een kind evenmin
hoeft te betekenen dat er géén maatregelen genomen
moeten worden.

De harde opbrengst als uitkomst van het
zachte proces

Professor Ferre Laevers heeft in samenwerking
met Onderwijs Maak Je Samen een nieuw kindvolgsysteem ontwikkeld: ‘Looqin PO’. Je spreekt
het uit als het Engelse ‘looking’ en de naam zegt
het al: kijken in de klas. Looqin PO biedt een
constructieve procesgerichte oplossing voor de
basisschool. Zowel de zachte waarden als de harde
waarden worden voor elk kind in beeld gebracht
en met elkaar vergeleken: welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties. Met Looqin
PO kijk je naar de individuele ontwikkeling van
kinderen in de meest brede zin van het woord.
Ga voor meer informatie naar www.looqin.nl.

Het totale kind
Het kijken naar prestaties blijft dus een belangrijke
factor in het onderwijs (we gooien het kind niet met
het badwater weg). Echter, om deze prestaties goed
te interpreteren, moeten we ook voldoende aandacht
besteden aan de procesfactoren welbevinden en
betrokkenheid. Alleen door deze factoren ècht in beeld
te brengen, zijn we in staat om een correcte en volledige
uitspraak te doen over kinderen.
Tot slot stellen vier denkvragen, over procesgericht
werken in jouw stamdgroep:
• Maak jij écht tijd om te luisteren naar kinderen?
• Is de leercontext voor de kinderen inspirerend en
uitdagend?
• Wanneer had jij voor het laatst een hoge
betrokkenheid? Wat deed dat met je?
• Hoe zou jij je onderwijs anders inrichten als er
specifiek beoordeeld zou worden op het welbevinden
en de betrokkenheid van kinderen?

Joyce van den Boogaard en Barbara van der Linden zijn
als adviseurs werkzaam bij Onderwijs Maak Je Samen.
www.omjs.nl
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Rekenen in de stamgroep
De groepsleider is de sleutel tot het succes
Belinda Terlouw

Jenaplanscholen hebben een uitgesproken visie op onderwijs. In het pedagogisch concept staat niet de leerstof,
maar het kind centraal. Het werken in stamgroepen draagt bij aan dit concept. Toch wordt het rekenonderwijs vaak
in jaargroepen aangeboden. Niet zozeer, omdat scholen dit willen, maar meer omdat ze niet goed weten hoe je het
in heterogene groepen vorm zou kunnen geven. Belinda Terlouw doet aanbevelingen.
Om scholen daarbij te helpen, zijn in Mensenkinderen
vanaf januari 2014 vier artikelen verschenen rond
het thema Rekenen in de stamgroep (januari, mei
en november 2014, maart 2015). Er zijn verschillende
impulsen beschreven om teams te inspireren bij
het vormgeven van hun rekenonderwijs binnen de
stamgroep. Dit vijfde en laatste artikel in deze reeks vat
deze impulsen samen, toont hoe een verandertraject
eruit kan zien en laat zien hoe de groepsleider in zijn
kracht kan komen en het verschil kan maken.
Voorwaarden
De in de voorgaande artikelen beschreven impulsen,
bestaan uit vier onderling nauw verbonden thema’s. Als
team zal je je rekenonderwijs anders moeten organiseren
om het rekenen in de stamgroep mogelijk te maken.
In de voorwaardelijke sfeer moeten groepsleiders de
benodigde kennis en vaardigheden hebben en ook
gedrag en houding moeten aansluiten op de nieuwe
manier van werken. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Het schema pretendeert niet volledig te zijn, maar
laat op hoofdlijnen zien wat er in de voorwaardelijke
sfeer aanwezig zou moeten zijn om het rekenen in de
stamgroep mogelijk te maken. Alle vier aspecten zijn met
elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar.
Als je als team de stap wilt maken naar het rekenen
in heterogene groepen, wil ik je aanraden om een
rekenwerkgroep in het leven te roepen onder leiding
van een rekencoördinator. Deze groep kan, mits er
draagkracht voor is binnen het team, een verandertraject
in gang zetten, al dan niet onder begeleiding van een
externe deskundige.
Een verandertraject
Teambreed gedragen ambitie
Veranderingen kunnen weerstand oproepen, hoe
gewenst ze ook zijn. De factor tijd en ruimte spelen
daarbij een grote rol. Groepsleiders zijn bang dat het er
allemaal bij komt en voelen zich niet altijd competent
genoeg om een dergelijke verandering in gang te zetten.

Organisatie
Het opstellen van een jaarschema met negen blokken
van vier weken (drie methodeweken en een projectweek)
Het opstellen van een weekschema (vier lessen uit de
methode en een methodevrije dag)
Het is ook mogelijk een jaar- en weekschema op te stellen, waarbij er niet gewerkt wordt vanuit een methode,
maar op basis van doelen. Dit verdient aanbeveling.

Kennis
Referentiekader rekenen
Leerlijnen – cruciale leermomenten
Leerdoelen
De methode
Vakinhoud – domeinen
Vakdidactiek – hoe leren kinderen rekenen – handelingsmodel – drieslagmodel
Modellen - strategieën
Automatiseren – memoriseren

Vaardigheden
(kennis en creativiteit koppelen aan praktijk)
Beginsituatie in kaart brengen
Doelgericht en diagnosticerend onderwijzen
Transfers bewerkstelligen (van tellend naar structurerend
naar formeel rekenen)
Ruimte bieden aan verschillen (de juiste opdrachten,
materialen en vragen)
Verschillen zien
Omgaan met verschillen (de juiste interventies)
Domeinen clusteren

Gedrag en houding
Het beste uit ieder kind willen halen
Nieuwsgierig zijn naar hoe het kind denkt
Nieuwsgierig zijn naar hoe het kind leert
Methode als middel zien en niet als doel
Monitoren
Kinderen laten presenteren
Feedback geven
Evalueren
Samenwerken en samen leren
Reflecteren op eigen groepsleidergedrag
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Het is belangrijk dit serieus te nemen. Niet alleen de
kinderen verdienen het om zich optimaal te mogen
ontwikkelen, ook groepsleiders hebben hier recht op.
Dat betekent dat er tijd en ruimte moet zijn om te
experimenteren en te leren. Ook moet er een veilige
leeromgeving komen waarin de groepsleider mag laten
zien wie hij is, waar hij in gelooft, wat hij kan (en nog
niet kan) en wat hij weet (en nog niet weet). Het verhaal
speelt hierbij een grote rol. We komen hier verderop in
het artikel nog op terug.
Als je als team wilt gaan werken vanuit doelen in
heterogene groepen, is het aan te raden de methode
gefaseerd los te gaan laten. Je kunt beginnen met een
aantal domeinen uit de methode weg te laten en die
geclusterd aan te bieden aan de hele groep, rekening
houdend met de verschillen. Ook kun je kijken welke
doelen er per leerjaar op blokniveau behaald moeten
worden en de methode als bronnenboek gebruiken om
hieraan te werken. Je werkt dan in de heterogene groep
aan dezelfde doelen op verschillend niveau.
Beginsituatie bepalen
Voordat je veranderingen in gang zet, is het goed te
formuleren wat je aan het eind van het traject wilt
hebben bereikt. Belangrijk hierbij is dat er niet alleen
einddoelen worden geformuleerd, maar dat de beelden
die men daarbij heeft ook gedeeld worden. Soms denkt
men in het onderwijs over hetzelfde te praten, omdat
men dezelfde woorden gebruikt, terwijl de beelden die
men heeft heel verschillend kunnen zijn. Het verdient
daarom aanbeveling elkaar zo concreet mogelijk te
vertellen hoe het onderwijs aan het eind van het traject
eruit zal zien, het liefst in de vorm van een beeldend
praktijkverhaal. Een krachtig verhaal geeft antwoord
op vijf vragen: Waarom? Waartoe? Wat? Hoe? Wie? (De
Veranderversneller, Bennebroek Gravenhorst, K., 2015).
Als de beelden op elkaar zijn afgestemd en het

team weet wat het wil bereiken, moet er een goede
beginsituatie worden vastgesteld. Om te weten waar
je naar toe wilt, moet je weten waar je nu staat. Er
wordt een beginsituatie geformuleerd op kindniveau
en op groepsleiderniveau. Kijk daarbij niet alleen naar
kennis en vaardigheden, maar wees ook nieuwsgierig
naar wie de ander is, waar hij in gelooft en wat hij
wil. De methodiek Kijken naar Kinderen biedt tal van
mogelijkheden om dit te doen. Het kind en ook de
groepsleider wordt in beeld en op verhaal gebracht
met behulp van interviews, foto’s en filmclipjes. In
Mensenkinderen mei 2014 staat uitgebreid beschreven
hoe je dit als team kunt doen.
Professionaliseren, monitoren, borgen
Als je weet waar je als team naar toe wilt en waar
je nu staat, moet de route daar naar toe worden
vastgesteld. Je kunt geen huis bouwen zonder de
juiste gereedschappen en zonder een goed plan
waarin het huis van fundament tot dak is beschreven.
De beginsituatie toont aan wat er nog verbeterd en
veranderd moet worden. Daarop kan doelgericht en
planmatig geprofessionaliseerd worden. Om te kijken
of de theorie op de juiste wijze gekoppeld wordt aan de
praktijk, is het belangrijk op de werkvloer te monitoren
en daar waar nodig bij te sturen. Ook hierbij zijn
concrete praktijkverhalen nodig om zeker te weten dat
men het over hetzelfde heeft. Beelden zeggen meer dan
duizend woorden en een praktijkverhaal laat zien wie
de ander is. Als het gewenste resultaat is bereikt, is het
belangrijk dit te borgen in representatieve beelden en
verhalen.
Reorganisatie van het rekenonderwijs
In de voorwaardelijke sfeer komen op deze manier de
benodigde kennis, vaardigheden, gedrag en houding
beschikbaar. Daarna is het tijd om het rekenonderwijs
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zo te reorganiseren dat er lesgegeven kan worden in
heterogene groepen. In voorgaande artikelen zijn daar
aanwijzingen voor gegeven.
De groepsleider doet er toe
Je kunt als team de kennis vergroten en de vaardigheden
trainen. Dat zal zeker een verbetering bewerkstelligen.
En als gedrag en houding aangepast worden, zal er
ook zeker iets gaan veranderen. Maar als het hierbij
blijft, dreigt het gevaar van sociaal wenselijk gedrag en
verandert er niet echt iets. Men doet wat men denkt
te moeten doen, zonder dit echt vanuit zichzelf te
doen. Daarom moet de ontwikkeling plaatsvinden in de
groepsleider zelf. Een groepsleider zei eens: ‘Ik geloof
erin dat kinderen in staat zijn zelf na te denken en ik
zie steeds vaker dat zij op eigen kracht tot oplossingen
komen’. Hij bood de kinderen die ruimte. Niet omdat een
ander het gezegd heeft. Hij geloofde er echt in en zag
dat het werkte. Marieke Strobbe, organisatieadviseur,
gebruikt op haar website een veelzeggend model dat
bovenstaande illustreert.
Niveaus van leren
Vaardigheden

Wat ik doe

Je perceptie wordt beïnvloed door wat voor jou
belangrijk is. Een simpel voorbeeld. Als je zwanger
bent, lijkt het of de hele wereld zwanger is. Jouw eigen
zijnstoestand beïnvloedt jouw focus. Dit geldt ook voor
het onderwijs. Als jij bijvoorbeeld weet hoe het voelt
als je niet gezien wordt, zal je oog hebben voor die
kinderen die niet gezien worden. In een verandertraject
moet daarom aandacht zijn voor paradigma’s en
percepties. Laat groepsleiders op basis van beelden
rekenverhalen vertellen.
Dit maakt de verteller bewust van wie hij is, hoe hij kijkt,
wat hij weet en waar hij in gelooft en dit geeft de ander
de mogelijkheid zich met hem te verbinden. Oprechte
nieuwsgierigheid naar wie de ander is, kan die ander
helpen letterlijk op verhaal te komen. Men helpt elkaar
het rekenverhaal sterker te maken.
Er wordt vervolgens gewerkt aan gemeenschappelijke
ambities waarin ieders kwaliteiten optimaal tot zijn recht
komen. Dit geldt voor kinderen en voor groepsleiders.
Het ontspant, verbindt en maakt krachtig. Zo biedt
de school een veilige haven waarin kinderen en
groepsleiders op verhaal mogen komen om daarna als
onafhankelijke, competente, zelf denkende mensen hun
eigen weg te gaan vervolgen.

Verbetering

Kennis

Wat ik weet
Hoe ik ‘t doe

Gedrag
Verandering

Hoe ik ‘t waardeer
Wat ik zie

Houding
Perceptie
Ontwikkeling

Wat ik geloof dat waar is Paradigma

Bron: Marieke Strobbe, www.strobbeontwikkeling.nl
Kinderen en ook groepsleiders zijn autonoom en
authentiek. Dit uit zich in wat zij geloven en wat zij zien.
Wat je ziet, ben jezelf en door dit onder woorden te
brengen, toon je wie je bent.
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Leren van kinderen
Wat betekent dit voor het rekenonderwijs? Kinderen
doen nu meestal na wat de groepsleider hen heeft
voorgedaan. Dit komt mede door de toetscultuur,
die soms verstikkend werkt voor de ontwikkeling van
kinderen. Het systeem schrijft voor wat de kinderen aan
het einde van de basisschool moeten weten en kunnen,
dus ligt het voor de hand dat groepsleiders daar naar toe
werken. In de instructie geeft de groepsleider aan wat
hij van de kinderen verwacht. De kinderen doen netjes
na wat hen is voorgedaan en als dat lukt, is iedereen
tevreden.
Met ‘leren’ heeft dit weinig te maken, het is eerder
een vorm van sociaal wenselijk gedrag. Dat kan niet
de bedoeling zijn. We willen immers niet dat kinderen
kopieën worden van de groepsleider.
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Als we kinderen zien als autonome en authentieke
denkers, is het niet wenselijk dat ze steeds nadoen,
wat hen is voorgedaan. Veel interessanter is het om ze
te bevragen in situaties die nieuw voor ze zijn. Het is
daarom juist goed om ze de ruimte te bieden te laten
zien wie zij zijn in situaties waarin zij niet geschoold zijn.
Dan wordt beter zichtbaar hoe ze denken. Zeker als je
ze ook nog eens vraagt te vertellen hoe ze denken of ze
uit te nodigen hun denkproces te verbeelden in visuele
representaties.
Zichtbaar wordt dan wat ze al weten en wat ze nog
hebben te leren. Daar kan veel onderwijstijd mee
gewonnen worden en maakt het rekenen in heterogene
groepen gemakkelijker.
Waarom wachten met een toets als je alles uit de
methode aan bod hebt laten komen? We leven in
de illusie dat de kinderen eerst een aanbod moeten
hebben gekregen, voor je ze erop mag bevragen.
Waarom niet voorafgaand aan het aanbod toetsen
wat ze kunnen? Je kunt je als groepsleider dan
veel beter richten op wat nodig is. In de stamgroep
cluster je vervolgens groepen kinderen met gelijke
onderwijsbehoeften.

Als je kinderen bevraagt in situaties waarin ze nog niet
geschoold zijn, voelen zij zich uitgedaagd. Ze mogen
zelf denken en hun analytisch en creatief vermogen
volop benutten om tot oplossingen te komen. In de
stamgroep in heterogene groepen werken aan een rijk
wiskundig probleem waarvan het antwoord niet al bij
voorbaat vast ligt, werkt motiverend en sterkt kinderen
in hun competentiegevoel. Bovendien doet het recht aan
de vaardigheden die in de toekomst van onze kinderen
worden verwacht (21st century skills): het goed kunnen
samenwerken, construeren van kennis (het combineren
van nieuw opgedane kennis met wat je al weet), het
gebruik van ict bij het leren, probleemoplossend denken
en planmatig werken.
Als je het kind als uitgangspunt neemt binnen het
rekenonderwijs en niet het aanbod en je weet welke
doelen je hebt te bereiken, ligt het voor de hand om
niet in leerjaren te werken, maar in de stamgroep.
Als je daarbij ook nog eens vertrouwen hebt in het
zelfstandig leervermogen van kinderen, kun je als
groepsleider de kinderen in je stamgroep steeds meer
de regie over hun eigen leerproces geven. Dat biedt de
mogelijkheid om meer tijd in te ruimen om te observeren
en de juiste vragen te stellen en impulsen te geven. Het
kan ook het beeld dat kinderen van rekenen hebben
een beetje bijstellen. Volgens de kinderen is rekenen
namelijk sommen maken. Als je kinderen vraagt hoe
zij leren rekenen, geven ze aan dat de groepsleider
voordoet hoe je de sommen moet oplossen. Door het
maar vaak genoeg te doen zoals de groepsleider het
heeft voorgedaan, leer je vanzelf rekenen volgens
hen. En als je het niet snapt, legt de groepsleider het
gewoon nog eens uit. Maar is dit wat we met het
reken-wiskundeonderwijs beogen? Zo blijven kinderen
afhankelijk van de instructie van de groepsleider en dit
bemoeilijkt het rekenen in de stamgroep.
Reken-wiskundeonderwijs is meer dan sommen maken!
Het is een vorm van denken en denken doe je zelf.
Ooit zei een kind tegen mij: ‘Als je me niet zelf wilt
laten denken, stel me dan ook geen vragen meer!’ Een
uitspraak die een tegel verdient, die in alle klaslokalen
zou moeten hangen.

Belinda Terlouw is hogeschooldocent aan de Katholieke
Pabo Zwolle, trainer en consultant en projectleider van
Kijken naar Kinderen. Samen met Maaike Verschuren
ontwikkelde zij een begeleidingstraject rekenenwiskunde voor jenaplanscholen die in de stamgroep
willen rekenen.
www.kpz.nl
www.kijkennaarkinderen.nl
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Mijn pedagogische tact

Er is gedoe in de vriendengroep van mijn zoon (13).
Hij heeft er last van. Hij slaapt er onrustig van. Hij is
nukkig overdag. Hij is somber en onbenaderbaar.
‘Wat is er?’
‘Hm.’
‘Ik denk dat je ruzie hebt met Hugo.’
‘Hm.’
Ze hadden met z’n vieren een gezellige avond
georganiseerd. Hugo had niet willen komen. Hugo
wilde geen StarTrek kijken, zoals de andere drie van
plan waren. Hugo wilde niet iets koken. En toen Hugo
iets bijdraaide, had hij Koen geld gegeven zodat hij
voor die avond namens Hugo chips kon kopen. Dat had
Koen geweigerd.

te kijken om daarna onrustig voortgejaagd verder te
zappen
Ik laat hem.
Op het moment dat hij naar bed moet begint hij
vragen op me af te vuren. Even denk ik dat hij zijn ei
gaat leggen, maar het zijn koetjes en kalfjes. Het is
tijdrekken. En met reden, want als ik om twaalf uur
zelf naar bed ga, slaapt hij nog niet. Hij woelt.
‘Ik weet niet wat er is’, begin ik, ‘en ik hoef het ook
niet weten. Maar het lijkt me goed als je het morgen
oplost.’
‘Ja’, is alles wat hij zegt. Het ene woord komt er in een
lange zucht uit. Verder zegt hij niets, maar kennelijk
is het besluit genomen want als ik mijn tanden heb
gepoetst slaapt hij al.

Het lukt dit jaar allemaal niet zo goed met Hugo
op school. Hij haalt veel onvoldoendes en wil bij
groepswerk wel de lakens uitdelen maar verder niets.
Hij is de beste vriend van mijn zoon. Maar er opent
zich een kloof tussen hen beiden, al was het alleen
maar omdat ze volgend jaar zeer waarschijnlijk niet
meer bij elkaar in de klas zitten. Er is tussen hen
beiden al een keer een knallende ruzie geweest. Mijn
zoon heeft Hugo al een keer getrakteerd op een frietje
bij de plaatselijke FeBo om daar zijn grieven aan te
horen. Die waren er niet. Hij voelde zich alleen maar
uitermate vereerd dat hij werd getrakteerd. Maar nu is
Leiden weer in last.

De volgende dag als we op het punt staan om naar het
station te fietsen, hoor ik boven me hoe hij woedend
iets roept van: ‘Dat héb ik nooit gezegd!‘
FaceTime! Telefoneren zoals StarTrek het ons twintig
jaar geleden voorspelde. Het antwoord komt minstens
zo heftig terug, compleet met badkamerecho waar
Hugo zich blijkbaar heeft opgesloten om dit gesprek
te kunnen voeren. Zacht trek ik de kamerdeur dicht
en verzoen me met het feit dat we de trein niet gaan
halen.
We missen inderdaad de trein, maar hij is opgeruimd
en vrolijk. We gaan een mooie dag tegemoet.

‘Hm’, zegt mijn zoon en hij zapt langs alle kanalen die
we hebben om ze allemaal ongeveer 10 seconden aan

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar
stamgroepleider

40

- 152

