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Zoals je eerder hebt kunnen gelezen in Mensenkinderen, 
heeft een groep van jenaplanscholen in Noord-Nederland 
zich verenigd onder de noemer MJPS, de Moderne 
Jenaplan School – een samentrekking van Jenaplan en 
Freinets Moderne School. En dan weet je misschien ook 
dat het die groep te doen is om de kwaliteitslat hoog te 
leggen voor iedereen die het bordje ‘Jenaplan’ aan de 
voordeur heeft geschroefd. 

Wederzijdse collegiale visitatie is een instrument 
waarmee deze scholen elkaar willen versterken. Een 
pilot, waarbij vier groepjes van telkens drie scholen 
elkaar visiteren, is door de NJPV omarmd en financieel 
ondersteund. Het ‘open en interpreteerbare streefmodel’ 
dat Peter Petersen voor ogen had, rechtvaardigt de 
eerlijke vraag aan iedere school waar de grenzen liggen 
van wat Jenaplan is. En misschien meer nog: of een 
school er wel in zijn eentje voor kan zorgen dat haar 
jenaplanidentiteit stevig blijft. 

Want: hoe scherp kun je jezelf beoordelen? Hoe eerlijk 
durf jij jezelf in de spiegel aan te kijken? En is het in 
een onderwijslandschap van krimp niet prettig als 
– voorbij team, bestuur en regio-overleg – je collega-
jenaplanscholen je actief terzijde staan met raad en 
daad?

Met die achtergrond kozen wij het thema visitatie – 
leren van en met elkaar. We bezochten één van de 
deelnemende pilotscholen, de Krullevaar in Hoogeveen. 
En we zijn op zoek gegaan naar andere initiatieven 
waarmee het wederzijds versterken vormgegeven kan 
worden. Zo hebben we een artikel over ‘exnovatie’ – 
dat kortweg gaat over leren van de alledaagse dingen 
die goed gaan. We vertaalden ook twee artikelen over 
‘critical friends groups’, een methode die in de jaren 
negentig ontwikkeld werd en die door redacteur Kees 
Groos enthousiast bestempeld werd als: “Dit is zó goed. 
Dit is intervisie 2.0!”

Maar na deze serieuze woorden heb ik toch ook 
behoefte om een klein voorval te delen. Op school was 
er pas een Vastenmarkt. Met drie middenbouwvriendjes 
zette mijn zoon een kraampje op, waar behalve gegeten 
en geknutseld, ook ingetekend kon worden voor een 
loterij. Vanaf de andere kant van de klas riep meester Jan 
mij toe dat het geen zin had om nog lootjes te kopen, 
want hij had het winnende nummer al. En verhip, de 
hoofdprijs – een robotje – viel op zijn lot. 

Jan was zichtbaar opgetogen: “Net vroeg één van de 
jongens: ‘Meester, lijkt deze op de robot die jij vroeger 

had?’” En toen vertelde hij het hele verhaal: op zijn 
zesde had Jan in het ziekenhuis gelegen en kreeg toen 
een robotje van zijn ouders. Maar in het bed aan de 
overkant lag een kind met een geestelijke beperking, dat 
’s nachts opstond en pardoes het robotje aan gort sloeg. 
“Zijn ouders zeiden er de volgende dag niks over en ik 
heb ook nooit een nieuwe gekregen. Tot nu.” Heel even 
keek ik in de glinsterogen van zesjarige Jan.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Het robotje van meester Jan 

Cartoon: Frank de Man
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Over gedreven pioniers, wijze uilen en jonge honden
Drie generaties Jenaplan in gesprek
Geert Bors

Kees Both. Freek Velthausz. Nanouk 

Teensma. Drie jenaplanners met 

een eigen timbre. Een eigen stem. 

Een eigen visie op Jenaplan. Alle 

drie vertegenwoordigers van een 

eigen generatie ook: van pionier 

Kees tot NJPV Jong-lid Nanouk. In 

Nunspeet kwamen ze samen op de 

Opleiderstweedaagse voor een gesprek. 

Over leren van wat was, zin hebben in 

wat komen gaat en het proberen te 

grijpen van ons turbulente heden. Kees: 

“Mijn generatie was enorm bezig met 

dingen zelf maken. Ik vraag me af of 

dat nog voldoende gebeurt in scholen.”

Nanouk Teensma is geboren en getogen in 
een Jenaplannest en raakte op een positieve 
manier besmet. Vader Jan Teensma werkt 
nog altijd op een jenaplanschool; moeder 
niet meer. Nanouk koos KPZ in Zwolle als 
haar pabo, ook vanwege de nadruk op 
Jenaplan. Toen ze in haar eerste jaar in een 
traditionele kleuterklas geplaatst werd – een 
onderwijsvorm die ze niet kende – wist ze 
meteen: “Dát ga ik dus niet doen.” Als lio 
kwam en bleef ze op de destijds net startende 
Lispeltuut in Lelystad. Daar werd ze de 
jenaplanjuf die ze bij Antonius Abt in Engelen 
nog altijd is. Nanouk is actief lid van NJPV 
Jong.
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Over gedreven pioniers, wijze uilen en jonge honden
Drie generaties Jenaplan in gesprek
Geert Bors

Drie rode zetels. Daarop hebben Freek Velthausz, Nanouk Teensma en 
Kees Both zich genesteld. Drie generaties Jenaplan. Om hen heen, de 
kring sluitend, de jenaplanopleiders. Het bruist, het beweegt. Met een 
verse koffie in de hand wordt er bijgepraat. Nog een halve zin, straks 
verder, we gaan beginnen. Van buiten de souterrainzaal van het bekende 
congrescentrum in Nunspeet aanschouwt een bronzen uil het gebeuren. 
Wat zal volgen is een gesprek over stilstaan, over leren van wat was, zin 
hebben in wat komen gaat en begrijpen dat ons heden in een dusdanige 
turbulente versnelling is geraakt dat het de menselijke maat voorbij dreigt 
te gaan. Hoe leer je dan, van en met elkaar? Hoe positioneer je Jenaplan 
dan in de wereld?

Jonge honden en vastgeroeste ritmes
“Mensen zijn uiteraard uniek”, begint gespreksleider Peter te Riele, “Maar 
als jij je generatie zou moeten typeren, wat is daar dan kenmerkend 
voor? Hoe heeft jouw generatie bijgedragen en draagt zij bij aan de 
ontwikkeling van het Jenaplan-concept?”
Nanouk Teensma, als representant van de jongste generatie, neemt het 
woord: “Mijn generatie is heel enthousiast en gedreven. Dat merk ik ook 
aan de leden van NJPV Jong, dat door Jaap Meijer is opgericht om de stem 
van de nieuwere lichting Jenaplanners meer te laten klinken. Wat ik denk 
dat mijn generatie doet is om al te vastgeroeste ritmes eruit te bonjouren. 
Je moet eerst iets weghalen om ruimte te maken voor het nieuwe. Neem 
bijvoorbeeld het gebruik van sociale media in de stamgroep of in het 
team. Het is niet zo dat wij twijfelen aan de wortels van het concept – het 
concept is er. Dat staat. Maar dan vragen wij ons af: wat past daar bij om 
het nog sterker te maken?”
Dat gedrevene herkent Kees Both zeker uit zijn jaren als jonge hond in 
Jenaplanland: “Mijn generatie kenmerkt zich als een pioniersgeneratie. 
We waren Jenaplan soms van avond tot avond aan het uitvinden, niet 
wetend waar we de volgende keer weer zouden staan. Dat maakte 
het heel spannend. Ik behoor tot de generatie, die in de jaren zestig 
en zeventig het voortouw nam in het kritisch denken over allerlei 
maatschappelijke thema’s, ook over het onderwijs. Niet de dingen zomaar 
nemen zoals ze zijn. Als ik naar de Tweede Kamerverkiezingen kijk, denk 
ik: verdorie, het kritisch denken ontbreekt. Jenaplanscholen kúnnen 
goede antwoorden hebben op de uitdagingen van deze tijd – alleen al 
door de laatste twee kwaliteitscriteria goed uit te werken: het kritisch 
leren denken en het zinzoekende. De vraag is of scholen die antwoorden 
inderdaad formuleren.”

Respect voor de pioniersgeneratie
“En welke rol speelt jouw generatie nu nog?”, vraagt gespreksleider Peter. 
“Als ik vanuit mezelf kijk”, antwoordt Kees met een halve tel bedenktijd, 
“dan ben ik schrijver. Ik heb veel geschreven en nog nooit zo veel als in 
de laatste paar jaar. Ik denk dat het een kenmerk is van mijn generatie. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Ad Boes. We hebben veel ontwikkeld 
en dat deden we denkend, handelend, schrijvend. Daardoor zijn er veel 
documenten nagelaten.”
“Dat laatste klopt zeker”, grijnst Freek Velthausz. “Toen ik het van jou 
overnam als landelijk medewerker, zei jij: ‘Veel succes. Ik zie je eerste 
artikel in Mensenkinderen wel tegemoet’. Nou, laat ik zeggen dat mijn 
generatie minder van het schrijven is.” Maar die sfeer van revolutie uit 
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Freek Velthausz hoorde voor het eerst over Jenaplan door 
zijn buurmeisje dat naar de “hyjenaplanschool” ging. Verder 

ging iedereen gewoon naar de Achterhoekse dorpsschool. In 1980, 
toen hij de Pabo afsloot en er geen werk was, besloot Freek verder te 

gaan studeren in Groningen. Op de Pabo was hij opnieuw in aanraking gekomen met 
Jenaplan, waar zijn favoriete pedagoog een Freinetter was. 
Om zijn eigen niche te creëren, koos Freek daarom voor Jenaplan en werd 
stamgroepleider, schoolleider, opleider op de Eekhorst en begon het JAS. Inmiddels 
combineert hij zijn liefde voor Petersen én Freinet in het initiatief MJPS.ieder kind in 
zijn eigen buurt te houden, lukt ons aardig. Zelden zien we iemand vertrekken.” 
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de jaren zestig en zeventig, herkent hij. De wereld 
moest anders, er moest wat veranderen. “Zo ben ik 
groot geworden. Ik heb laatst de brieven teruggelezen 
die wij als leerlingen in het voortgezet onderwijs naar 
de directie stuurden: stevige betogen over waarom 
docenten een aparte lunchkamer hadden. Over dat 
wij ook wilden mogen roken in de klas, zoals onze 
docenten dat ook mochten. Brieven waarin konsept met 
een ‘k’ en een ‘s’ gespeld werd. Op de pabo ging dat 
door.”
“Maar: er was ontzag voor het pionierswerk van de 
generatie vóór ons”, zegt Freek in dezelfde ademteug. 
“Je keek tegen ze op, tegen mensen als Kees Both, Kees 
Vreugdenhil en Ad Boes. Ik was heel trots toen ik voor 
mijn jenaplandiplomering voor het eerst les kreeg van 
Kees Both. We hadden de drive het beter te doen, maar 
met respect voor wat er voor ons gebeurd was.” 

Een snelle tweet of aandachtig rapporteren
En dan was er de intrede van de computer, stelt Freek. 
“In 1985 schreef ik mijn scriptie op de eerste pc in 
Groningen. Met van die grote pannekoekfloppen.” En 
hoewel je in het begin met behulp van een typemachine 
efficiënter kon handelen en besluiten kon nemen dan 
te wachten op zo’n matrixprinter, heeft de digitale 
ontwikkeling het onderwijs onherroepelijk veranderd: 
alles werd sneller.” 
Daar heeft Kees ook wel een punt van zorg, als het gaat 
om de invloed van digitale middelen op de vorm en 
inhoud van het onderwijs: “Mijn generatie was enorm 
bezig met dingen zelf maken. Het was een manier om 
je curriculum te bouwen, om je bewust te zijn van wat 
er overgebracht moest worden en hoe je dat kon doen 
op een manier die aansloot bij de kinderen. Ik vraag me 
af of dat zelf maken voldoende gebeurt in scholen. Er 
is bijvoorbeeld een groot verschil tussen het in groepjes 
bestuderen van foto’s en het klassikaal bekijken en 
bespreken daarvan en het klassikaal bespreken daarvan 
met het digibord. Ik vraag me weleens af of dat laatste 
klassikaal onderwijs bevordert.”
Nanouk herkent die zorg. Door het digibord loop je 
inderdaad het risico dat veel meer klassikaal wordt, 
maar daar kun je voor waken: “Bij mij gebeurt dat niet.” 
Freek vindt het ook een goed punt. Hij mijmert: “Als ik 

terugkijk, zie ik inderdaad zorgvuldige aandacht voor 
een eindproduct bij de oudere generatie. Ik heb pas weer 
veel verslagen van conferenties door mijn handen laten 
gaan. Allemaal mooi uitgetypt en prachtig vormgegeven. 
Die aandacht voor een eindproduct is er niet meer. Je 
enthousiasme voor een mooie bijeenkomst geef je nu 
weer in een tweet van een paar woorden. Dat is niet per 
se verkeerd – het is er dynamischer op geworden – maar 
toch.”

Aanklungelen in een accelererende wereld
In het publiek roert Janny Bolink, schoolleider op ’t 
Hoge Land in Epe, zich: “Het stencilen van weleer kostte 
tijd. Hoeveel sneller is het onderwijs niet geworden: 
met een snelle print, je vergaderstukken lezen vanaf 
je iPad, een vluchtige mail. Dat is prachtig, maar om 
goed onderwijs te maken, is het ook nodig dat je kunt 
stilstaan. Als Jenaplan hebben we dat ook te bewaken. 
Niet alleen maar doorjagen omdat het makkelijk 
binnenkomt en verstuurd wordt.” Toch wil Erik xxxx van 
Saxion dat ook nuanceren: “Je moet kinderen opvoeden 
met nieuwe media – niet door er alleen maar naar te 
kijken als een bedreiging, maar ook door de positieve 
kanten, de kansen, te benadrukken.” 
Iemand refereert aan Eddie Obeng, de Britse 
innovatiedenker, die bij de vorige Opleidersbijeenkomst 
centraal stond. Hij heeft een pleidooi waarin hij laat 
zien dat het tempo van innovatie zo snel geaccelereerd 
is in de laatste decennia, dat het de menselijke maat 
te boven gaat. Een jaar of twintig geleden was er 
een moment waarop het lijkt of alle regels veranderd 
zijn, stelt Obeng: toen ging de exponentiële groei 
van communicatie, van de complexiteit van digitale 
verbondenheid, van beschikbaarheid van kennis voorbij 
aan de snelheid waarmee wij leren onze wereld te 
begrijpen: “They switched all the rules round, so that 
the way to successfully run an organization or even a 
country has been deleted, flipped, and it’s a completely 
new. My simple idea is that what’s happened is that the 
real 21st century around us isn’t so obvious to us, so 
instead we spend our time responding rationally to a 
world which we understand and recognize, but which 
no longer exists.”
Daarmee heeft proberen, experimenteren, fouten 

Drie generaties 
Jenaplan in gesprek
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durven maken een nieuwe status gekregen in ons 
leren, stelt Obeng: ooit was een fout maken je 
niet zorgvuldig aan de procedure houden. Nu, op 
de tast in een onvatbare wereld, is fouten durven 
maken een manier om uit te zoeken wat zou kunnen 
werken. Smart failure, noemt Eddie Obeng dat. Dr. 
Schaepmanschoolvoorman Rien van den Heuvel had 
het daar al eerder over: hij heeft Obengs ‘creatieve 
aanklungelen’ onlangs in zijn eigen opleiding 
geïntroduceerd.

Drie generaties, drie boeken, drie ijkpunten
Tot in de puntjes heeft Peter te Riele het gesprek 
voorbereid. Want er liggen veel gespreksthema’s op 
tafel: van politiek en de aansluiting met het voortgezet 
onderwijs. Van ouders en de kracht van de groep tot 
inhoudelijke uitdaging en Jenaplan op de landelijke 

kaart. De groep beweegt zich tussen stilstand en 
versnelling, tussen de behoefte de volledige breedte te 
omarmen en de wens om te graven. 
Halverwege het gesprek mag de hele groep komen 
staan om “kleur te bekennen”. Aan de hand van vijftien 
stellingen, te beantwoorden met “groen: doen”, “rood: 
stop, niet doen” of “geel: twijfel, neutraal” bewegen 
de opleiders zich door de ruimte. Op de grond liggen 
drie felgekleurde boeken om de posities rood, groen en 
geel te markeren. Misschien is dat nog wel het mooiste 
symbool van dit drie-generatie-gesprek, merkt Freek 
Velthausz op: terwijl de groep zich letterlijk met lijf 
en leden uitspreekt voor de toekomst van Jenaplan, 
zijn die drie gekleurde markeringen daar op de grond 
boekwerken die dertig jaar geleden geschreven werden. 
Toen om richting te geven en nu nog steeds als ijkpunt 
voor het gesprek.

Kees Both was schoolmeester op een traditionele school en ging daarnaast 
pedagogiek studeren. Voor zijn scriptie voor science en natuuronderwijs 
zocht hij contact met een zekere mevrouw Suus Freudenthal. Via haar 
kwam hij terecht in een heel andere wereld, hoewel hij bleef werken 
op zijn school. Na negen jaar leerplanontwikkeling bij de SLO, was Kees 
24 jaar landelijk medewerker van de Jenaplanvereniging, maakte hij 
Mensenkinderen en verzorgde hij scholing voor scholen en op het Seminarie 
voor Jenaplanpedagogiek. Energieke jaren van hoog reiken, samen met die 
eerste generatie jenaplanners. Na zijn jenaplanjaren ging Kees terug naar zijn 
oude liefde: groene pedagogiek.

Dit overzicht is de weergave van het stemgedrag van de opleiders in Nunspeet op 14 maart. De korte stellingen – soms 
multi-interpretabel – werden nabesproken. Het langst over straffen en belonen, maar ook over portfolio’s als vorm om 
zowel proces als product vast te leggen in een al te vluchtige samenleving. 
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Op 11 januari, bij Stamgroepleider 2.0, waren zelfs de pas-afgestudeerde stamgroepleiders niet de jongste 
aanwezigen. Dat waren Jort, Suze, Lize, Jesse en Lasse – kidzreporters met een missie. Met z’n vijven 
organiseerden ze een workshop ‘dromen’. Hoe outside of the box durven stamgroepleiders te denken, als ze 
gevraagd wordt naar hun droomleraar, droomschool, droomvak? Deze dromen tekenden de kidzreporters op.

Droomleraar: ijscoman, superheld of gewoon gezellig? 
Lize (12 jaar) gaf een workshop over droomleraren: “De 
stamgroepleiders mochten dingen bedenken die bij een 
droomleraar horen. Wat ze hebben bedacht? Juffen en 
meesters hebben nagedacht over de droomleraar en 
dat moest helemaal out of the box. Sommigen hebben 
zelfs verhelderingstekeningetjes erbij gemaakt, maar 
bijvoorbeeld ijscoman en superheld zijn heel erg out of 
the box. Ze luisterden goed naar ons als we iets zeiden of 
moesten uitleggen. 
Sommige ideeën waren niet helemaal out of the box 
zoals ‘gezellig’, want ik vind dat het altijd leuk moet 
zijn. Ze dachten goed na en er kwamen uiteindelijk 
mooie resultaten na goed overleg. Ze zeiden ook dat je 
veel plezier moet maken met de klas, want dan groei je 
dichter naar elkaar toe en dan kan je beter samenwerken 
of vrienden maken. Zelfs zei iemand: ‘Dat is precies wat 
we zoeken, als er iemand komt solliciteren.’”

Dagreporter Jesse interviewde stamgroepleider Derk: 
“Derk houdt van dansen. Hij gaat samen met zijn kinderen 
in de klas dansend leren zoals: armen vooruit en de tafels 
oefenen. Voor taal had hij weer een ander dansje.”

Droomschool: ronde gebouwen met een tuin
Bij Lasse (11 jaar) mochten stamgroepleiders hun 
favoriete schoolgebouw tekenen. Ook mochten ze het 
gebouw van binnen indelen: “Ronde gebouwen waren 
het best, vonden de stamgroepleiders en ze dachten 
echt out of the box. De stamgroepleiders gingen een 

droomschool kleuren. 
Er waren 3 rondes waarin er steeds nieuwe mensen 
kwamen om de vier opdrachten te doen. Bij mij was 
de opdracht: teken een droomschool en waarom het 
niet kan en waarom wel. Ik zag dat ze goed moesten 
nadenken en ze waren goed met elkaar bezig, ze 
dachten allemaal out of the box. Ze maakten een 
ronde school met de bedoeling dat ze nooit in een 
doodlopende weg kwamen. Sommige stamgroepleiders 
wilden een tuin. Ik vond een tuin heel handig, want ze 
wilden dingen zoals dieren, groenten en fruit verkopen 
om geld te verdienen voor de school.”

Dagreporter Jesse sprak stamgroepleider André: “Hij had 
een verhaal over zijn favoriete docent op de universiteit. 
Die zag zijn talent, want André moest een verhaal 
voorlezen maar dat durfde hij niet vanwege zijn Fries 
accent. Toen was hij naar zijn docent Nederlands gegaan 
en zei: ‘Ik durf dit niet’. En die docent zei: ‘Jij gaat een 
verhaal vertellen in het Fries.’ Dat deed André en daarna 
kreeg hij een 10!”

Droomvak: freerunnen? Yes! Insecten zoeken? Mwah.
Jort (11 jaar) hielp stamgroepleiders hun droomvak 
verzinnen: “Zeven stamgroepleiders kwamen bij mij aan 
tafel om te leren welke leuke andere droomvakken er 
nog meer gegeven kunnen worden. Ze moesten echt 
out of the box denken. Het waren allemaal stuk voor 
stuk rare en leuke ideeën. Sommige waren wel saai zoals 
insecten zoeken of een dierentuin bezoeken. Misschien 

Kidzreporters laten stamgroepleiders dromen
Out of the box zijn leraren ijscomannen en superhelden 

Jort de Regt, Lasse Zwartjes, Lize van Walraven, Suze Kersbergen en Jesse de Vries

Lize Lasse



-  mei 2017 9

voor de kleuters helemaal het einde, maar niet voor mij. 
De ene groep was heel erg fantasierijk en de andere was 
weer saai. Welke ik heel leuk vond zijn: surfen, DJ’en, 
vloggen, freerunnen en programmeren. Dat is net wat 
leuker dan insecten zoeken. Nu wil ik nog één ding 
weten: gaan stamgroepleiders hun zelfbedachte vakken 
volgend jaar ook echt gebruiken?”

Dagreporter Jesse keek mee: “Er was ook een vrouw die 
een klas had die alleen maar buiten wilde spelen. Dus 
had ik als interviewer een oplossing bedacht: ga buiten 
lesgeven om je klas lekker actief te laten leren.”

Droomleren: het kan altijd meer out of the box
Bij Suze (12 jaar) gingen de stamgroepleiders dingen 
bedenken die leuk waren, maar ook leerzaam: “Leren uit 
boeken en in school is best saai en niet out of the box. 
Stamgroepleiders gingen nadenken over hoe ze leren 
leuker kunnen maken. Een voorbeeld was: ‘een YouTube-

kanaal starten met de school en uitleg-filmpjes maken 
voor kinderen die het niet snappen’ en ‘een dropping’, 
maar ook ‘naar bedrijven toe’. Maar er waren ook ideeën 
die ik minder vond zoals: ‘kunst in de kerk’. Euhhhh… 
ja…. Saai!! Met zulke ideeën ben ik het niet eens! 
Sommige ideeën waren out of the box, maar veel ook 
niet. Ze zouden altijd meer out of the box kunnen. Ze 
moesten allemaal plakkertjes op een groot vel plakken 
met ideeën. Er waren jonge en oude stamgroepleiders. 
Denk jij nou: blended learning lijkt me leuk! Ga het 
uitproberen! Want dat vinden kinderen duizend keer 
leuker!”

Dagreporter Jesse concludeert: “Het was een leuke dag 
vonden wij allemaal. De stamgroepleiders zijn zeker op 
ideeën gebracht voor de komende jaren. Ook vonden ze 
het raar aan het begin dat ze les kregen van kinderen. 
En ze hebben er zeker wat van geleerd en ze hebben er 
zeker plezier in gehad. En wij ook!”

Jort Suze

Dagreporter Jesse
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Kidzreporters laten 
stamgroepleiders dromen

Na genoten te hebben van hun journalistieke werk bij Stamgroepleider 2.0, vroeg Mensenkinderen de 
Kidzreporters hoe hún droomschool, droomvak, droomleraar eruit zouden zien. Dit zijn hun antwoorden: “Zo zien 
wij de toekomstige school!”

Het gebouw: muren als een mega-aquarium 
“Het lijkt ons supercool als het schoolgebouw een hele 
grote koepel is, waarvan de buitenmuren een mega-
aquarium zijn. Als je aan het werk bent, zie je overal 
vissen. Met in de school heel veel banken, hangstoelen, 
zitzakken en hele hoge netten waar je lekker kan 
relaxen. Zodat we beter kunnen leren en samenwerken.”

Het leren: dansen is ook taal en geschiedenisles
“Hoe wij denken dat we het beste kunnen leren is 
door bijvoorbeeld een praktijkles van de Jumbo te 
krijgen. Daar leren we omgaan met winst, inhoud en 
verhoudingen maar ook reclame maken. Zo oefenen we 
spelling.
Of met hobby’s te leren zoals bijvoorbeeld dansen. Je 
kan leren hoe ze in andere landen dansen, je traint je 
conditie, geschiedenis en choreografie. En als je het 
liedje vertaalt, leer je ook nog Engels. Verder zou op het 
programma moeten staan: survivallen, vloggen, DJ’en en 
programmeren.”

De leraar: hij of zij snapt wat wij belangrijk vinden
“Onze droomleraar die moet grappig zijn maar ook een 
beetje serieus. Hij of zij snapt onze muziek en weet wat 
wij leuk en belangrijk vinden. Bijvoorbeeld dat hij het 
leren afwisselt met muziek.
Een leraar die zich aan kan passen aan de kinderen. 
Iemand die iets kan bedenken voor drukke kinderen 
bijvoorbeeld een skippybal of dat je dan even een rondje 
gaat rennen buiten. En misschien voor rustige kinderen 
een workshop van een bekende vlogger die ze kan leren 
hoe ze zich meer kunnen laten zien. Maar je kan ze ook 
laten schilderen waardoor ze zich niet met woorden 
hoeven te laten horen, maar zich met beelden laten 
zien.”

Kidzreporters Jort, Lasse, Lize, Suze en Jesse zijn 
bovenbouwers op jenaplanschool Het Spoor in 
Zeist. Meer informatie via IB’er Tom van den Berg: 
tomvandenberg@wereldkidz.nl

“En wij? Nou, zo zien wij de ideale school!”

NJPV-conferentie 
Donderdag 2 en vrijdag 3 november 2017

Traditioneel aan de start van 
november is het weer tijd voor de 
NJPV-conferentie. 
Houd je mailbox in de gaten!
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Ogenblikje
Catharina Drenth 

Anders auditeren: zicht op het leven zelf 
De komende twee dagen mag ik als deelnemer van het 
auditteam een visitatie doen. Terwijl ik me erop zit voor 
te bereiden, dwalen mijn gedachten af naar de brief die 
een HVO-collega me schreef vlak voor de zomervakantie. 
Het lijkt een andere vorm van visitatie, audit of rapport. 
Het gaf me inzicht in hoe een ander, buiten het 
onderwijs, onze school ervaart. Ik pak de brief er nog 
eens bij en lees:

“Ik heb het afgelopen jaar op de Ommewending erg 
prettig gevonden. Het valt me op dat de kinderen erg 
zelfstandig zijn. Ze lossen veel problemen zelf of in 
overleg met een buurvrouw of buurman op. Als ik de 
groep vraag een kring te maken, gebeurt dat snel en 
zonder veel gedoe. Een groepje kan prima alleen op de 
gang werken. 
Kinderen durven hun mening te geven. De groepen zijn 
gewend met vrijheid om te gaan. Dat betekent dat ze die 
gebruiken, in plaats van de grenzen ervan op te zoeken, 
wat vaak gebeurt op scholen die minder vrij zijn. 
Ik vind de kinderen ook erg verantwoordelijk. Ze 
bespreken eerlijk dingen die ze gedaan hebben, zelf als 
dat niet zulke leuke dingen zijn. Ze zorgen voor elkaar 
en troosten elkaar. 
Ze zijn ook gewend om de lessen op een creatieve 
manier te verwerken. Ze zullen niet snel zeggen dat ze 
niet kunnen tekenen of dichten. Ze durven een creatief 
proces in te gaan. Ik vind het ook fijn dat de school 
zoveel waarde hecht aan een creatieve verwerking 
van lesstof, ik vind dat zelf ook erg waardevol en denk 
dat kinderen er ook beter door bijblijft wat ze geleerd 
hebben. 
Ik vind het erg prettig om in jullie groepen les te geven. 
Vaak komen kinderen al op het schoolplein naar me toe 
om me te begroeten en te vragen wat we gaan doen. 
Ook het team stelt zich open op. Dat maakt dat ik me 
welkom voel op de school. Ik kan me voorstellen dat dit 

voor de kinderen ook zo voelt. Ik verheug me op komend 
jaar, al zullen de groepen wel weer erg groot zijn. Maar 
het wordt denk ik al minder hectisch nu ik de kinderen al 
een beetje heb leren kennen.”

Ze wenste me een fijne vakantie en ondertekende met 
haar naam.
Het ging hier niet om opbrengsten over rekenen en taal. 
Het ging hier over het leven in onze school. Het ging 
hier om het leven zoals deze kinderen dat al hebben 
geleerd. Ik denk te weten dat dit een sterke basis is voor 
hun latere leven. Samen spreken, samen spelen, samen 
werken, samen vieren.
Vaardigheden die ze, naast reken-, taal- en 
leesvaardigheden, zo goed moeten kennen en kunnen 
toepassen. Het zijn precies die vaardigheden, die ik de 
komende twee dagen verwacht te zien op die mooie 
jenaplanschool in Noord Nederland. Het kan bijna niet 
anders.

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool 
De Ommewending in Veendam. Voor Mensenkinderen 
toont ze tweemaandelijks een ‘ogenblikje’ uit haar 
pedagogische (school)praktijk.

Gezocht: 

Parels voor de Peter Petersen Prijs!

De inzendingstermijn is geopend.

Meld jouw school of een andere school aan voor 

de Peter Petersen Prijs via 

administratie@njpv.nl
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In 2013 nam schoolleider Gérard Zeegers ‘zijn’ schoolinspecteur mee voor een ontmoeting met de Finse 
onderwijsexpert Pasi Sahlberg. Inderdaad, datzelfde Finland dat de schoolinspectie heeft afgeschaft. Zijn band van 
‘critical friendship’ met die inspecteur lijkt inmiddels een voorloper van wat het nieuwe toezichtkader van de Inspectie 
beoogt. Daarover schreef Zeegers een boek, dat binnenkort verschijnt. “Een school die wordt uitgenodigd om te laten 
zien waar zij goed in is, vertelt óók wat niet zo goed gaat.”

Gérard Zeegers ontvangt thuis. Zijn straat in Boxmeer is 
een stil lommerrijk laantje, met aan alle kanten eromheen 
schoolgebouwen. Ook Zeegers’ huis ademt onderwijs: een 
stapeltje pedagogische boeken met titels van Dolf van den 
Berg en Gert Biesta ligt op tafel. Daarnaast een kaart met 
een opbeurende spreuk: “Wie bergen wil beklimmen, kan 
zich niet op de vlakte houden”. Gérards vrouw begeleidt 
kinderen en coacht leerkrachten en ouders. Hun drie 
kinderen zijn uitgevlogen naar het hoger onderwijs; 
vanmiddag verwacht hij neerploffende weekendtassen in 
de hal. 

Zeegers zelf was bijna drie decennia als leerkracht en 
schoolleider verbonden aan EGO-school De Bonckert. Vorig 
jaar nam hij ontslag en koos hij de woelige baren van het 
ZZP-bestaan. Eén opdracht had hij al binnen: uitgeverij PICA 
vroeg hem om een boek te schrijven over het veranderend 
toezichtkader van de Onderwijsinspectie. Hij kreeg die 
opdracht, omdat de relatie van critical friendship die hij 
onderhield met zijn schoolinspecteur was opgevallen. 

Je nam vorige zomer afscheid van een bezige baan op een 
levendige school. Als schrijfplek koos je je leegstaande 
ouderlijk huis. Die terugkeer naar het nest en die stilte: het 
lijkt bijna symbolisch.
“Ha, nou misschien. Het is het huis waar ik vanaf mijn 
zevende ben getogen, in een gezin van vier kinderen. 
Mijn vader heeft het min of meer zelf gebouwd en voor 
mijn moeder was het een hele stap om te gaan verhuizen: 
kon ze dat wel maken? In die dingen was mijn vader heel 
nuchter. Toen ik ging schrijven, zocht ik vooral naar een 
solitaire plek. En dus ging ik iedere ochtend – laptop, een 
paar boeken, een smoothie en een thermosfles koffie – op 
pad. De vraag was: lukt het om tot schrijven te komen in 
een ontmanteld huis, met alleen nog een tafel, een stoel 
en een sanseveria? Ja, dus. Het was er leeg en stil, maar niet 
desolaat.”

Hoe belangrijk is het voor jouw manier van in onderwijs 
staan, om je je eigen kindertijd te herinneren?
“Denkend aan wat ik zie als mijn pedagogische opdracht, 
zeg ik: die tijd staat me heel na. We zijn als mensen 
natuurlijk in staat om onze herinneringen mooier te 
kleuren en ik dacht nooit veel na over mijn vroege 
jeugd. Maar zeker in klassen met minder harmonieuze 
gezinnen en een schrale thuissituatie, greep me dat 
wel naar de keel. Ik kon dan in eerste instantie in het 
oordeel schieten en in stilte de ouders verwijten maken, 
maar ik ontdekte dat die ouders ook weer kinderen 
van hun ouders waren. Als je het hebt over alle 
sociaalpsychologische legaten en erfenissen, die je 

van je ouders krijgt, dan gun ik ieder kind een jeugd 
zoals ik die heb gehad – van buiten spelen, van 
gezien worden, van dromen over een carrière als 
profvoetballer.”

“Ga in gesprek: welke school willen wij zijn? Wat drijft en verbindt ons?”
(Oud)schoolleider Gérard Zeegers over het veranderend toezichtkader
Geert Bors
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“Ga in gesprek: welke school willen wij zijn? Wat drijft en verbindt ons?”
(Oud)schoolleider Gérard Zeegers over het veranderend toezichtkader
Geert Bors

Toch kun je jouw jeugd niet aan ieder kind geven.
“Nee, maar de herinnering aan zorgeloos, spontaan groot 
mogen worden is wel een belangrijke drijfveer gebleken. 
Ik had bij die gezinnen ‘waar het niet vanzelf ging’ thuis 
niets in te brengen, maar hun kinderen verbleven wel elke 
dag 5,5 uur bij ons op school. Als team brachten wij vaak 
meer tijd met hen door dan veel van hun ouders. Je bent 
er als opvoeder letterlijk in loco parentis. Dan kun je er 
dus gewoon voor zorgen dat die kinderen een prettige 
schooltijd hebben. Dat ze gezien worden in wie ze zijn. 
Erkend worden in hun behoeftes. Dat hun schoolse leven 
licht en liefdevol mag zijn.”

Daar hoor ik het befaamde welbevinden en betrokkenheid 
uit het ErvaringsGericht Onderwijs.
“Zeker. En zorgen dat je ieder kind ziet, gaat voor mij ook 
over zien wat voor potentie er in hen schuilt. Ik kom nog 
uit een tijd dat er anders geselecteerd werd. Dat ik als 
arbeiderskind de kans kreeg te gaan studeren, heeft me 
veel ruimte en vrijheid gegeven. De oud-Rabobanktopman 
en latere hoogleraar ‘Duurzaamheid en maatschappelijke 
verandering’ Herman Wijffels sprak bij het NIVOZ ruim 

tien jaar geleden uit dat we ‘in dit land geen flinter talent 
verloren mogen laten gaan’. Destijds dacht ik: hier spreekt 
een econoom, die een economisch model overeind wil 
houden. Maar nee, hij uitte ook een hartenkreet.”

Waarom zeg je dat zo?
“Als schoolleider ben je in de eerste plaats pedagoog. 
Daarnaast word je werkenderwijs ook een beetje econoom. 
Je komt met cijfers in aanraking en je ontdekt dat wij als 
samenleving in ieder schoolgaand kind 5.000 euro per jaar 
‘investeren’. Maar elk kind dat ontspoort en vervolgens 
een ‘kostenpost’ van het Ministerie van Justitie wordt, kost 
diezelfde samenleving 800 euro per dag. Onderwijzer zijn 
is een keuze en een opdracht: wij – leraren, schoolleiders, 
pedagogen – hebben de prachtige verantwoordelijkheid 
om ieder kind de kans te bieden een betekenisvol leven op 
te bouwen. 
Gert Biesta heeft mij geleerd dat de drie doeldomeinen 
van onderwijs – kwalificatie, socialisatie en subjectwording 
– geen geïsoleerde velden zijn. Het is niet óf kennis en 
vaardigheden óf aandacht voor het sociale en persoonlijke. 
Om iemand te worden in een veranderende wereld, heb 
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(Oud)schoolleider 
Gérard Zeegers over het 
veranderend toezichtkader

je behalve een stevige persoonlijkheid ook een degelijke 
basis aan kennis en vaardigheden nodig. Die domeinen 
overlappen elkaar. Het één voedt het ander.”

Jij bent prominent in beeld gekomen door de bijzondere 
band die je met ‘jouw’ schoolinspecteur onderhield. Hoe 
kwam die band tot stand?
“Bij het eerste inspectiebezoek van John Rohde, bleek er 
’s ochtends een leerkracht ziek. Haar vervanger was nog 
nooit eerder geweest en vond het niet prettig meteen een 
inspecteur in de klas te hebben. Dat vertelde ik Rohde. 
‘Dan moeten we dat niet doen’, zei hij. Toen hij wat later 
tóch die groep inliep, werd ik boos. ‘O, maar ik heb haar 
niet beoordeeld. Ik wilde alleen kijken wat er voor haar 
klaarlag en of het onderwijs door kon gaan.’ Dat trof me: 
zo’n inspecteur is door de minister aangesteld om te kijken 
of wij ons deugdelijk en verantwoordelijk gedragen. Hij 
was niet in de intieme ruimte van de leerkracht gekomen, 
maar had gekeken of wij als school haar in staat gesteld 
hadden om haar werk goed te doen. 
Vervolgens ging hij aan het eind van de dag met het 
team in gesprek. Niet om ons te vertellen wat hij had 
geconstateerd, maar hij vroeg: ‘Vul eens in wat jullie 
zouden opschrijven als je mij was en het pedagogisch 
klimaat moest beoordelen.’ Van wie is het onderwijs hier? 
Wie voelt zich eigenaar? Dat is wat hij wilde horen. En 
hij genoot van de openheid van de teamleden. Van de 
felheid waarmee ze voor hun visie stonden, maar ook de 
eerlijkheid over wat er nog beter kon.”

Hoe zou je jullie band omschrijven?
“Een relatie van professionele wederkerigheid. Van 
respect en aandacht. Ik ervoer congruentie: we waren 
beiden in onze functie, maar de mensen van vlees en 
bloed daarachter klopten bij wat we professioneel te doen 
hadden. Hij stak ons een hart onder de riem, maar hij kon 
even prettig genadeloos kritisch zijn in zijn observaties. 
Hij zag waar er dingen beter konden en peilde of wij die 
plekken ook kenden.”

Er is natuurlijk wederkerigheid: het was een rol die hij op 
jouw school kon aannemen. Wat zegt het over jullie school 
en jouw schoolleiderschap?
“Hij hielp me nog beter zien dat de overheid scholen 
een zak gemeenschapsgeld geeft en tevens enkele 
kaders en richtlijnen, waarbinnen je heel veel vrijheid 
hebt om jouw visie te verwezenlijken. Vrijheid en 
verantwoordelijkheid zijn communicerende vaten. Een 
kind in je klas geef je de hoeveelheid speelruimte die 
past bij de verantwoordelijkheid die het aankan. Als 
leerkracht had ik al een enorme behoefte aan ruimte 
en die kreeg ik ook van mijn directeur. Maar ik voelde 

ook: nu moet ik wel aantonen dat het werkt. Dat deed 
ik. Ik kon en wilde mijn keuzes altijd legitimeren. Met 
literatuur, met resultaten. Dus toen ik schoolleider werd, 
voelde ik mijn verantwoordelijk niet enorm toenemen. 
Collega-directeuren die stijf stonden van de spanning voor 
een inspectiebezoek begreep ik niet. Een bezoekende 
inspecteur gaat jou toch niks vertellen wat je zelf al niet 
weet? En tja, een inspecteur komt één keer in de vier jaar 
op bezoek. Ik vind dat je jezelf elke dag moet kunnen 
verantwoorden – naar je team, je ouders, je kinderen.”

Diezelfde woorden staan centraal in je boek: ‘vrijheid, 
vertrouwen en verantwoordelijkheid’.
“Inderdaad. Toen ik me voor dit boek ging verdiepen in 
de ins & outs van het veranderende toezichtkader, zag ik 
hoe boeiend het is dat de Inspectie deze keuze maakt: er 
zijn tendensen in de maatschappij voor meer regels en 
protocollen, terwijl veel scholen nadrukkelijk vragen om 
hun dagelijks handelen zelf te mogen legitimeren. De 
overheid maakt hier een mooi gebaar. Ze reikt uit naar het 
onderwijs en vraagt elke school vanaf nu om expliciet te 
laten zien waar zij trots op zijn. Een oproep aan leraren en 
schoolleiders om te tonen wat zij doen, waarom en hoe 
de kinderen daar profijt van trekken. Ik vind dat redelijk 
revolutionair, voor een bedrijfstak die verandering over het 
algemeen tamelijk traag toelaat. Het is mooi dat we juist 
nu, in het jaar dat we 200 jaar Onderwijsinspectie vieren, 
de eendimensionaliteit van de verantwoording achter ons 
laten om te bouwen aan wederkerigheid en vertrouwen. 
En ik ben ervan overtuigd dat een school die uitgenodigd 
wordt om te laten zien waar ze goed in is, óók vertelt 
wat er (nog) niet zo goed gaat. Weg van de defensieve 
houding, op naar de dialoog.”

Over revolutionair gesproken: je schrijft dat je onderzoek 
begon vanuit de vraag ‘wat gebeurt er als we de inspectie 
afschaffen?’, om vervolgens via ‘hoe krijg ik als school 
het vertrouwen van publiek en politiek?’ bij ‘vertrouw 
ik mezelf het onderwijs toe?’ te komen. Dat lijkt me de 
radicale nuance. Ben je ingepalmd?
“Nee hoor. Wat ik de laatste jaren wel ontdekt heb, is 
dat ik dácht dat ik van de revolutie was, maar dat is niet 
zo. Het hoeft voor mij ook niet op z’n Fins. Afschaffen 
is niet langer het doel; het gaat om het aanbieden van 
goed onderwijs en het vergroten van het wederzijds 
vertrouwen. Je kunt de inspectie overigens pas afschaffen, 
als je zeker weet dat je jezelf het onderwijs toevertrouwt. 
Als je evolutionair denkt, dan kan ik me voorstellen dat 
scholen op enig moment zo volwassen zijn dat ze tegen de 
minister of de inspectie zeggen: ‘We zijn nu in staat om zelf 
onze doelen, criteria en inhoud te bepalen, en we stellen 
het op prijs als jullie kritisch meekijken. Als we er zelf niet 
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uitkomen, roepen we jullie hulp in. We hebben behoefte 
aan een critical friend met gezag, wijsheid en ervaring.’ 
Het zou mooi zijn als het fenomeen inspectie evolueert 
van een eenzijdig toezichtkader naar een gedeeld 
verantwoordingskader. Een pessimist zal zeggen: ‘En de 
scholen die er een potje van maken dan?’ De optimist in mij 
gelooft niet dat er scholen zijn die dat moedwillig doen. Ik 
geloof wel dat er scholen zijn waar het kwalitatief dun is, 
maar ik vraag me serieus af of strakke toezichtkaders daar 
enig soelaas bieden. Onderzoek wijst uit dat dat 
niet het geval is.”

Toch noem je jezelf behalve ‘diplomaat’ 
ook ‘activist’.
“Een diplomatiek activist. Scholen die 
hun verantwoordelijkheid nemen en de 
vrijheid omarmen, moedig ik in mijn boek 
aan om daar vol vertrouwen mee door te 
gaan. Scholen die verzuimen om zelf gerichte 
keuzes te maken en zich blijven verschuilen 
achter vermeende eisen van de inspectie of 
het ministerie, roep ik op om werk te maken 
van hun maatschappelijke opdracht. Ik wil 
schoolleiders en leraren vooral prikkelen 
om met elkaar in gesprek te gaan over die 
prachtige opdracht en over hun eigen ambities. 
Daarop worden zij straks ook bevraagd door de 
onderwijsinspectie. Op al onze scholen wordt hard 
gewerkt, maar nog te vaak wordt de ‘woraufhin’-vraag 
niet gesteld: waar wil je naar toe met je onderwijs? Wat 
wil je kinderen leren? Waarmee wil je hen toerusten? De 
overheid gaat over het wát van het onderwijs, de scholen 
over het hóe. Denk, studeer, overleg, kies en realiseer je 
plannen. Met elkaar. Kinderen gedijen goed in de nabijheid 
van volwassenen die laten zien dat zij werk maken van een 
constructief pedagogisch en didactisch schoolklimaat. Daar 
gaan zij graag in mee.”

Het boek ‘Veranderend toezicht – Werken aan 
wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie’ 
verschijnt in mei bij PICA, in de reeks 
‘Leiderschap in de onderwijspraktijk’. 
Mail voor meer informatie naar Gérard Zeegers: 
info@bijzonderwijs.org of bestel op 
www.uitgeverijpica.nl
Portretfoto: Bob Barten

GÉRARD ZEEGERS

PICA

TUSSEN SCHOOL EN INSPECTIE

VERANDEREND 
T O E Z I C H T
WERKEN AAN WEDERZIJDS VERTROUWEN

LEIDERSCHAP IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK
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Stel dat Peter Petersen vandaag binnen zou lopen…
Schoolreportage: De Krullevaar in de visitatiepilot 
Geert Bors

In Noord Nederland wordt druk gevisiteerd. In de MJPS-pilot bezoeken 

telkens groepjes van drie scholen elkaar. Dat gaat gemoedelijk, nieuwsgierig, 

bemoedigend, stelt Tjeerd de With, schoolleider op de Krullevaar. Wat hem betreft 

mag het idee van critical friendship nog sterker naar voren komen. Omdat het 

gemeenschappelijk doel de gezondheid van Jenaplan op de lange termijn is: 

“Ik ben blij met de zoektocht. Het lijkt wel of er zich een reveille afspeelt.”
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Stel dat Peter Petersen vandaag jouw school binnen 
kwam lopen, wat zou hij dan zeggen? Zou hij het dan 
herkennen als Jenaplan? Het is een vraag die schoolleider 
Tjeerd de With ergens aan het eind van het gesprek op 
tafel legt. Hij stelt hem half op de mijmerende toon die 
hoort bij ‘stel dat’-vragen, maar de ondertoon is serieus. 
Er is bijna een eeuw verstreken sinds Petersen zijn school 
begon in Jena en sindsdien hebben meerdere generaties 
in verschillende sociaal-cultureel-maatschappelijk-politie-
ke tijdvakken vormgegeven aan zijn onderwijsvisie.
Tjeerds school, de Krullevaar in Hoogeveen, is één van 
de scholen die betrokken zijn bij de MJPS, de Moderne 
Jenaplanschool – een samentrekking van Jenaplan en 
Freinets ‘Moderne School’. De MJPS is een initiatief in 
Noord Nederland om “de lat hoog te leggen”; een club 
die het plan heeft opgevat de ambities omhoog te schroe-
ven door bij elkaar collegiale consultaties en visitaties 
te gaan doen. Leren van en met elkaar. En dat alles op 
een gestructureerde manier: de twaalf deelnemende 
scholen aan de pilot zijn in groepjes van drie verdeeld, die 
elkaar bezoeken. Er zijn spelregels voor wat een visitatie 
moet behelzen en een scoringsdocument, waarmee de 
bezoekende school vastlegt op welke punten de bezochte 
school ‘goed’, ‘beter’ of ‘best’ is. De NJPV ondersteunt de 
pilot.

Wie bepaalt de bandbreedte?
“Wat zou Peter Petersen zeggen over het boek van Freek 
en Hubert?”, gaat Tjeerd verder. “Of over hoe wij op de 
Krullevaar bezig zijn met zaken als vrije teksten, wat uit 
het Freinetonderwijs komt? Of met levend rekenen, wat 
heel veel vraagt van een stamgroepleider om ieder kind 
te geven wat het nodig heeft.”
Wat de schoolleider wil zeggen: wie bepaalt de band-
breedte van wat Jenaplan is? Ja, natuurlijk: voor iede-
re school zijn waardeoriëntaties die vastliggen in de 
basisprincipes en de kwaliteitskenmerken; en er is de 
concretisering daarvan in de kernkwaliteiten. En dan zijn 
er de essenties. “Maar het open streefmodel dat Jena-
plan is maakt vele verschijningsvormen mogelijk”, zegt 
Tjeerd. “Dat is een kracht en een valkuil. Zou het toch niet 
verstandig zijn een maximale bandbreedte af te spreken? 
Ik heb geen direct antwoord op wat die bandbreedte dan 
zou moeten zijn, maar misschien dat de MJPS-pilot daarin 
kan helpen.”
“Onze visitaties zijn collegiaal, tamelijk open”, vertelt 
Tjeerd. “Dalton is daar veel strenger in: daar bepaalt 
de visitatiecommissie of je de naam Dalton kunt blijven 

voeren. Ook dat heeft natuurlijk zijn nadelen. Ik kan me 
voorstellen dat je behalve ‘goed-beter-best’ ook het oor-
deel ‘matig’ kunt hebben over een aspect van een school. 
Of, positiever benoemd: ‘vraagt ontwikkeling’. Dergelijke 
aspecten, die meer ontwikkeling in het jenaplangehalte 
vragen, heeft mijn school zeker ook.”

Haren in plaats van veren
Een uur of vier eerder begon de dag in Tjeerds direc-
teurskamer. Of: het kamertje van Meneer Pen, zoals op 
de deur staat. Want alle ruimtes heetten naar karakters 
uit Pluk van de Petteflet. Meneer Pen – de bedachtzame 
winkelier onder in de Petteflet, altijd sympathiek voor 
Pluk, klaar om hem bij te staan in tijde van nood. Het past 
wel bij de functie van schooldirecteur en bij eerste indruk 
van Tjeerd de With, hoewel die zich kleedt in een hippere 
stijl. “Wij heetten ooit de Groen van Pinkstererschool. Dat 
klonk niet zo kindvriendelijk. We hebben ons als jenap-
lanschool herdoopt tot De Krullevaar, omdat we midden 
in een vogelbuurt staan: de straten heten hier ‘tapuit’ en 
‘korhoen’.”
Maar natuurlijk ook omdat de krullevaar een vogel is als 
geen andere: haren in plaats van veren, zijn roep prrr… 
talieloe. “Ieder kind komt hier om uit te vliegen. En om 
dat te doen, moet je jezelf worden. Met hoofd, hart en 
handen je talenten ontdekken. Ieder kind is helemaal 
eigen, helemaal uniek, net als de krullevaar.”
En meteen duikt Tjeerd de diepte in: dat talenten ont-
dekken en jezelf mogen worden durft Tjeerd ook best 
te benoemen als ‘opbrengstgericht denken’ in de brede 
zin. “Als het ook maar zo is dat je bij het doelen stellen 
de kinderen betrekt en daarbij niet alleen denkt aan het 
cognitieve. Dat zijn we in onderwijsland Nederland een 
hele tijd vergeten. De jenaplanscholen hopelijk niet, maar 
ook daar heeft het onder druk gestaan.”

Taal en rekenen op orde
Dat er scholen zijn die stellen dat “er weer ruimte komt 
voor wereldoriëntatie, als rekenen en taal op orde zijn”, 
vindt Tjeerd pijnlijk. “Wij werken al een tijd toe naar – 
wat wij noemen – Jenaplan 2.0. Ik denk dat ‘de opbreng-
sten voor rekenen en taal op orde hebben’ heel goed kan 
op een jenaplanmanier. Rekenen, bijvoorbeeld, gaan we 
weer helemaal binnen de stamgroep doen. We willen niet 
meer uiteengaan in niveaugroepen. De kinderen vinden 
het wisselen niet leuk, het geeft onrust. En als je dan toch 
‘opbrengstgericht denkt’: je morst er onderwijstijd mee, 
ook omdat een stamgroepleider de eigen kinderen een 

Stel dat Peter Petersen vandaag binnen zou lopen…
Schoolreportage: De Krullevaar in de visitatiepilot 
Geert Bors
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Stel dat Peter Petersen 
vandaag binnen 
zou lopen…

deel van de dag uit handen geeft en niet meer in beeld 
heeft.”
Tjeerd snapt dat veel jenaplanscholen het rekenonderwijs 
opsplitsen in niveau- of jaargroepen. Maar zijn school 
heeft een manier gevonden om het goed te organiseren 
in de stamgroep: “We hebben Snappet 3.0 gekozen als 
rekenmethode. Daarmee kunnen we gepersonaliseerd 
leren verwezenlijken.” Het programma past zichzelf aan 
naar de leerbehoeften van het kind, legt Tjeerd uit: als in 
een bepaald onderdeel veel sommen fout gaan, blijft het 
programma daar langer bij stilstaan. De groepsleider ziet 
op het dashboard hoe het kind werkt: hoe is de taakge-
richtheid? Hoeveel fouten? Wie heeft welke instructie 
nodig? “Een aantal stamgroepen werkt nu met vaste 
rekentijden en weer anderen met lange blokperiodes die 
ze zelf mogen inplannen. We neigen ernaar om binnen de 
stamgroep op hetzelfde moment in hetzelfde domein met 
dezelfde leerlijn bezig te gaan. Maar dan wel met geperso-
naliseerde doelen voor ieder kind.”
Maak niet de fout te denken dat dat ‘Jenaplan 2.0’ daar-
mee staat voor digitalisering. Eerder is het een back to the 
roots-beweging: een digitaal hulpmiddel als Snappet zorgt 
er nu voor dat Petersens ideaal van een diverse stamgroep 
met ruimte voor individueel leren gemakkelijker verwezen-
lijkt kan worden. 

Eitjes stuiteren grappig
Het is tijd voor een ronde door de school. Langs de sei-
zoenstafel die al lente schreeuwt en waar twee meiden 
ijverig aan een opgave werken. Langs het lokaal waar 
de kinderen van Tjeerds wederhelft Thea Wieringa aan 
het werk zijn met een schrijfopdracht: een jongen schrijft 
een eigen verhaal over een scheepsramp in een voor hem 
onpeilbaar ver verleden, ergens rond 1987. Langs een stel 
kleutermannen ook, die eigenlijk eierwinkeltje aan het 
spelen waren, maar in plaats van met de onderliggende 
rekensommetjes bezig zijn met ontdekken dat een ovale 
plastic eiervorm héél anders stuitert dan een bal.
Tjeerd loopt een ogenblik binnen in het lokaal waar hij 43 
jaar geleden zijn onderwijsloopbaan begon. “De school 
gaat naar nieuwbouw, maar dit vind ik nog altijd het is het 
mooiste lokaal van de school.” De kinderen hebben aan 

weerszijden grote glaswanden, waardoor ze uitkijken op 
het groen. Lekker licht. “Ja, je merkt hier de seizoenen”, 
zegt Tjeerd: “De ramen zijn enkelglas. Iedere oosten- of 
westenwind kun je levendig voelen.”
“Aan het eind van dit jaar neem ik afscheid. Ik ken Jena-
plan al vanaf de kweekschool. Ik liep toen vast op een re-
guliere school en mijn pedagogiekleraar stelde toen Jena-
plan voor. Toen ik klaar was met mijn opleiding, vertelde 
mijn broer me dat ze hier in Hoogeveen iemand zochten. 
Het was toen nog een Jenaplanschool-op-weg. Een legen-
darische lezing van Ad Boes, over de driejarige stamgroep, 
was een belangrijke impuls voor de school en de ouders. 43 
jaar… Ik begon hier als groepsleider, werd toen bouwcoör-
dinator; heb de school door een fusie geloodst, waarbij de 
samengestelde school Jenaplan bleef.”
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Grote nadruk op ‘samen’
Toen het boek van Freek en Hubert verscheen en nog wat 
later het initiatief MJPS geboren werd, waren Tjeerd en 
zijn team al even bezig om de school een nieuwe jena-
planinjectie te geven. “Jenaplan 2.0 betekende voor ons: 
terug naar de wortels en een grote nadruk op ‘samen’. 
Om samen te werken, te spreken, te spelen, te vieren – om 
samen te leven – heb je gereedschap nodig. We besloten 
dat als we de kinderen meer eigenaar wilden laten zijn 
van hun leren, we dat als team ook moesten zijn. Dus zijn 
we kwaliteitsgroepen gaan formeren. Er zijn er zeven 
– kwaliteitsgroep ‘stamgroepwerk’, ‘taal en rekenen’, 
‘kunstzinnige vorming’ bijvoorbeeld. Ieder teamlid zit in 
één kwaliteitsgroep en concentreert zich op de verbetering 
van der school op dat punt.”
Ook heeft Tjeerd een A3’tje gemaakt, waarop de identiteit 
van de school bondig weergegeven staat. “Er komt enorm 
veel af op een school. Bij alles wat we doen, vragen we ons 
nu af: past het bij onze identiteit? Wat vloeit eruit voort? 
Wat willen we versterken en wat willen we achter ons 
laten?”

Gemoedelijke visitatie
In een vroeg lentezonnetje wandelt Tjeerd een rondje over 
het plein. “Het boek Jenaplan – school waar je leert samen-
leven van Hubert en Freek kwam precies op tijd. Het sloot 
aan bij wat hier leefde, op weg naar Jenaplan 2.0. Ik heb 
het bij alle teamleden onder de kerstboom gelegd. Een 
paar maanden later volgde de uitnodiging van de MJPS. Ik 
ontmoette daar 30-35 scholen, die allemaal bezig waren 
van Jenaplan een beweging in ontwikkeling te maken. Het 
lijkt wel of er zich een reveille afspeelt. Wat goed is aan 
zo’n beweging, is dat het de boel opschudt. En ik ben blij 
met de zoektocht: hoe kunnen we elkaar ondersteunen? 

Hoe kunnen we met en van elkaar leren?”
De Krullevaar zit met ’t Sterrenpad in Nuis en de Sint Pau-
lusschool in Leeuwarden in één cluster. Tjeerd is nog niet 
op pad geweest; de andere twee scholen hebben wel een 
visitatieronde bij hem afgelegd. “Twee of drie teamle-
den van die scholen gingen visiteren; anderen deden de 
collegiale consultatie. Het is leuk om die scholen op bezoek 
te hebben. Als je ergens gaat kijken, spiegelt het altijd. 
Vaak is het bemoedigend, omdat er meer scholen zijn die 
bijvoorbeeld ergens tegenaan lopen. Zo heb ik een starten-
de stamgroepleider in Oude Pekela uitgenodigd te gaan 
kijken hoe groep 3-4-5 daar georganiseerd was. Hoe doe je 
dat? Hoe is de inhoud? Het helpt als je stappen wilt zetten, 
om dan een mooi voorbeeld gezien te hebben.”

Visiteren moet je leren
Visiteren moet je ook leren, meent Tjeerd: “Bij Dalton 
heb je daar getrainde mensen voor. Hier was er meer 
onbevangenheid, wat ook goed is. Je wil niet als ware je 
een inspecteur-in-pak door de school lopen, maar als een 
jenaplanner, met een open mind. Aan de andere kant: 
als we kinderen willen laten denken in doelen, is het niet 
verkeerd om zelf doelen te hebben en niet ‘doelloos’ te 
gaan visiteren. Zoals in De Kleine Prins staat: ‘Als je een 
schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om 
hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te 
geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme 
eindeloze zee.’”
Dat verlangen – naar een gezond en toekomstbestendig 
Jenaplan, naar leren van en met elkaar, naar ondersteu-
ning, naar elkaar scherp houden en samen op weg zijn – is 
het meer dan waard om te gaan bouwen, meent Tjeerd: 
“In het begin leek de MJPS haaks te staan op de NJPV. Dat 
is gelukkig snel veranderd. Het is nu een pilot met steun 
van de vereniging. Dat is een heel goede ontwikkeling. 
Binnen jenaplanscholen is het een uitdaging om kritisch te 
zijn en alles te benoemen, en dat op een manier die uitno-
digt om verder te gaan. Dat is critical friend zijn: voorbij de 
wederzijdse nieuwsgierigheid komen en naar opbouwend 
kritisch durven zijn.”
Voorlopig heeft de Krullevaar ook nog die andere klus: 
zorgen dat het schoolleiderschap goed wordt overge-
dragen als straks Tjeerd en Thea weggaan. Daarin wordt 
zorgvuldig gehandeld en Tjeerd heeft vertrouwen in de 
standvastigheid en de koers van zijn team. “Zoals ik hier 
ooit binnen stapte, zo stap ik met dezelfde overtuiging de 
school uit.”

Meer informatie: www.pricoh.nl/dekrullevaar/
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Het lijkt wel of we in dezelfde ketel zijn gevallen! Dat was het eerste gevoel nadat Anthony Vogels en ik elkaars 
scholen bezocht hadden. Anthony en ik zijn ‘buren’: beiden werken we op een jenaplanschool in hetzelfde dorp. Hij 
op vo-school Metameer, ik op basisschool De Canadas. Boeiend om te zien hoe we voorbij de kloof tussen primair en 
voortgezet zo overeenkomstig denken over onderwijs. Spannend vond ik het ook wel, op bezoek bij elkaar. Hij niet. 
Er zijn dus gelukkig ook nog verschillen.

“Visitatie”. Toen dat thema op de redactietafel van 
Mensenkinderen kwam, had ik in eerste instantie de 
associatie van een koe en een dierenarts met een lange 
rubberen handschoen. Maar met de ondertitel “leren van 
en met elkaar” kreeg ik het idee om maar gewoon eens 
ouderwets op bezoek te gaan. Dus mailde ik Anthony 
Vogels of hij daar ook oren naar had. Uiteraard was 
hij bij mij dan ook meer dan welkom. Zijn oren waren 
ernaar en we spraken af. We kennen elkaar van het 
schoolplein. Anthony’s dochter zit bij ons op school en 
regelmatig hebben we ’s ochtends even pleinpraat. Deze 
keer gingen we een stapje verder. 

Open deur
Ik loop de hip-industrieel ogende nieuwbouw van 
Metameer binnen. De koffie staat klaar en de deur open. 
Letterlijk. In onze beider klassen staat de deur eigenlijk 
altijd open. Er wordt dan ook gewoon op de gang en 
in de klas en op het schoolplein gewerkt. Het geeft een 
gevoel van transparantie en openheid. 
Als je gastheer bent, heb je aandacht voor de bezoeker. 
Je staat bij de deur klaar, je geeft iemand een hand, je 
polst hoe het met degene gaat. Zo word ik ook door 
Anthony ontvangen. Hij staat me op te wachten bij de 
ingang van de school en samen lopen we onder het 
genot van een kop koffie (een van vele, iets dat we 
ook gemeen hebben) naar de klas. Ik stel mezelf aan 
de kinderen voor en mag meteen meedoen. Ik voel me 
direct onderdeel van het geheel en dus thuis.
Dat thuisgevoel hebben de kinderen in de klassen 
van Anthony ook. Een groet bij de deur. En met 
nieuwsgierige aandacht en humor een praatje met 
deze of gene. “Als je ieder uur een andere groep hebt, 
is het belangrijk om aan te voelen hoe ze uit de vorige 
les komen”, vertelt Anthony tussendoor. In mijn eigen 
stamgroep zie ik alle kinderen zo ongeveer de hele 
dag. Dan pols ik voornamelijk ’s ochtends en na het 
buitenspelen of het allemaal goed is gegaan. 
“Mag ik even mijn piercing insmeren?”, vraagt een 
meisje. Anthony en ik kijken elkaar even aan. Hij 
stelt gekscherend met haar vast dat het gaat om de 
piercing in haar oor en niet op een andere plek en geeft 
toestemming. Het is zo’n moment dat ik een duidelijk 
verschil tussen voortgezet- en basisonderwijs vaststel.

Als kind gevallen in dezelfde ketel
Twee Boxmeerse collega’s gaan de pleinpraat voorbij
Kees Groos
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Spiegel van je gedrag
Van Anthony mogen de kinderen zelf weten waar ze 
zitten. Na de opening en instructie in de kring zoekt 
ieder een plek. Sommigen gaan staand werken, aan een 
kast. Anderen duiken op kussens in de hoek van de klas 
en gaan daar op hun tablet aan de slag, weer anderen 
werken liever in de zitjes op de gang. En er zijn ook 
kinderen die kiezen voor de ‘gewone tafelgroepen’. Ik 
ben gewend aan eigen werkplekken, maar dit gaat weer 
een stapje verder. Het werkt geweldig! Leuke sfeer, alle 
kinderen zijn bezig en Anthony en ik laveren tussen 
de kinderen door en helpen waar nodig. Anthony’s 
lichaamstaal straalt energie uit tijdens de instructie en 
rust tijdens het stilteblok. Je klas is de spiegel van je 
gedrag.
Anthony wil steeds meer stappen maken naar 
betekenisvol leren. Nu wordt er teveel uit methodes 
lesgegeven en zien de leraren dat de stof die ze willen 
overbrengen niet altijd als even urgent en waardevol 
ervaren wordt door de kinderen. Het team zoekt daarom 
manieren om de doelen van de methode vast te houden, 
maar de leerstof te gieten in concrete activiteiten die 
meer aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 
Zo krijgen de kinderen de opdracht om percentages 
van gedeeltes van het schoolplein uit te gaan rekenen. 
Daar staan ze: sommigen wat verdwaasd rondkijkend. 
Anderen in druk overleg. Die procenten zijn besproken, 
maar hoe moest je nou ook alweer de oppervlakte 
bepalen? Deze beginsituatie is door Anthony nét even 
niet goed ingeschat. Dat dit niet zo goed liep wordt 
in alle eerlijkheid besproken in de klas en Anthony 
benoemt ook zijn inschattingsfout. Met die openheid 
neem je je kinderen serieus. De volgende klas krijgt een 
aangepaste instructie. En ja, dit keer gaat de groep met 
een doelmatig vertrouwen aan de slag.

Als kind gevallen in dezelfde ketel
Twee Boxmeerse collega’s gaan de pleinpraat voorbij
Kees Groos
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Rust, humor, aandacht
Wat ik waarneem is: rust, humor, aandacht. De 
jenaplanuitgangspunten die Anthony hanteert lijken 
gecodeerd te liggen in zijn DNA. In een tussenuurtje en 
de pauzes spreken we over de ambities die we hebben 
met ons onderwijs. Anthony wil heel graag leeftijds-
heterogeen en vakoverstijgend gaan werken. Hij schetst 
een concreet beeld van hoe hij dat voor zich ziet: je start 
iedere ochtend met je heterogene mentorklas in de kring 
en houdt een werkbespreking. Welke instructies worden 
vandaag aangeboden en wat willen de kinderen gaan 
volgen? Dan gaat de mentorgroep uiteen en verspreidt 
zich naar werkplekken door het gebouw of daarbuiten. 
De kinderen volgen de instructies en doen de verwerking. 
Vervolgens komen ze weer terug voor de evaluatie. 
Ik vul aan dat je dan ook goed thematisch kunt 
gaan werken door de verwerking te gieten in een 
vakoverstijgend thema. “Dat is precíes waar ik het met 
mijn collega’s over heb”, knikt Anthony. “Het benadert 
ook veel meer de manier van werken die op een 
jenaplanbasisschool vanzelfsprekend is.” 
Terwijl wij erover praten komt er een collega binnen. Ze 
moet even ‘spuien’ dat het niet lekker loopt in haar klas. 
Slechte sfeer. Ze voelt zich een politieagent. Anthony 
spreekt af komend lesuur even tien minuutjes te 
komen kijken. Vervolgens spreekt iemand hem over het 
onderzoek van een stagiaire, komt er een kind met wat 
problemen en wil hij mij even aan de nieuwe directrice 
voorstellen. We gaan van de ene situatie in de andere. 
“Zo vind ik het heerlijk”, zegt hij. “Het gevoel overal iets 
te betekenen!”

Met nieuwe ogen
In de auto naar huis geniet ik na. Zo veel gezien en 
gevoeld. Uitgaan van vertrouwen, van verschillen. Korte 

instructies, samenwerkopdrachten, betekenisvol leren 
en dan ook nog al die enthousiaste toekomstplannen. 
Na een paar kilometer bekruipt mij het gevoel dat 
Anthony’s bezoek de volgende dag aan mijn groep wel 
eens minder inspirerend zou kunnen zijn. 
Maar dat valt gelukkig mee. Het lijkt wel of we als kind 
in dezelfde ketel zijn gevallen. Onze gesprekken gaan 
over dat hij het leuk vindt dat ik regelmatig in mijn 
instructie overlegmomenten met de buurman of--vrouw 
inlas. Dat het een groot goed is om uit te gaan van 
verschillen en dat regels er zijn om vanaf te wijken. 
En zo laveren we steeds van praktisch handelen in de 
groep naar onderliggende kernwaarden en weer terug. 
We kijken naar verleden (Anthony’s oorsprong ligt in 
het basisonderwijs) en toekomst: (wat ambiëren we 
als scholen?) We zijn allebei bezig om kritisch te kijken 
naar hoeveel keuzevrijheid de kinderen in hun eigen 
leerproces eigenlijk hebben. En we vergelijken de voor- 
en nadelen van het basis- en voortgezet onderwijs. 
Het kijken in elkaars keuken is spannend, vond ik, maar 
ook erg leuk en leerzaam. Wanneer iemand bij jou 
op bezoek komt, ga je je eigen groep en je handelen 
letterlijk met nieuwe ogen zien. Herwaarderen ook. 
Door twee dagen kom je elkaar op een persoonlijke 
manier tegen en dat leidt onvermijdelijk tot gesprekken 
die raken aan je visie en kernwaarden. Dat geeft energie 
en inspiratie. Ik ben van plan om binnen onze eigen 
school ook bezoekjes aan elkaar te brengen. Als er maar 
koffie is… Een laatste idee van Anthony en mij: volgend 
jaar eens een hele dag met elkaar te ruilen.

Kees Groos is redacteur van Mensenkinderen en 
stamgroepleider in de bovenbouw van De Canadas in 
Boxmeer. Kees.groos@decanadas.nl
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Het klinkt zo vanzelfsprekend: een compliment geven 
als iets goed gaat! Toch doen we het in de praktijk te 
weinig. Dat komt omdat het geven van complimenten 
helaas (nog) niet echt in de volksaard van de 
Nederlanders zit. We zien wel vaak wat fout gaat, maar 
veel minder wat er goed gaat. Jammer, want juist in deze 
tijden waarin we steeds meer kijken naar wat mensen 
niet goed doen kunnen we wel wat extra positivisme 
gebruiken! 

Het is al lang bekend dat jong en oud beter presteert 
en zich beter voelt als er complimenten gegeven 
worden. Een tijdje geleden was er een fotograaf, zijn 
naam is mij even ontschoten, die op zijn reizen mensen 
fotografeerde en nadat hij ze een compliment had 
gegeven nóg een foto maakte.* Onvoorstelbaar welke 
veranderingen zichtbaar waren in de gezichten van de 
mensen. Complimenten doen iets met mensen omdat 
ze iets goeds zeggen over jou als mens, het is aan jou 
persoonlijk gericht. Het geeft je energie.

Het gekke is dat we vaak niet goed weten hoe we een 
compliment in ontvangst moeten nemen. We hebben de 
neiging om het weg te wuiven of ons te verontschuldigen. 
Je kent ze vast de zinnen: “Was geen moeite, hoor”, “Heb 
ik voor €5,00 gekocht in de opruiming”, “Dat doe ik elke 
dag.” Hoe doe je dat dan een compliment in ontvangst 
nemen? Neem een paar tellen om het compliment in 
ontvangst te nemen, ervan te genieten en zeg dan: “Dank 
je wel!” Dat is alles. Ook de gever zal genieten van het 
feit dat jij hem of haar bedankt.

Stamgroepleiders geven aan dat ze geregeld 
complimenten geven aan kinderen in hun groep. 
Super, blijf dat vooral volhouden. Want al klinkt het 
niet complimenteus, het blijkt dat we in de waan van 
de dag minder complimenten geven dan we denken. 
Eigenlijk kun je zeggen dat je critical friends bent van 
elkaar in de stamgroep en in je team. Je schept een sfeer 
van vertrouwen, waarin je eerlijk naar elkaar kijkt en 
elkaar feedback geeft op een manier die bouwt aan het 
welzijn en het welbevinden van ieder lid van de groep en 
daarmee aan de hele groep.

Op die manier leer je van en met elkaar. Trouwens, 
laat je complimenten vooral echt zijn en je kinderen 
voelen dat je het meent. Laat ze zelf proeven, voelen, 
ruiken hoe het is om complimenten te geven en te 
krijgen. Iedere oprechte aandacht voor elkaar en 
elkaars kwaliteiten bestendigt een pedagogisch 
klimaat waarin kinderen en volwassen elkaar kunnen 
aanspreken. Waarbij het geven en ontvangen van 
complimenten en ook constructieve kritiek een 
vanzelfsprekendheid is.

* Marjon schreef deze column op 1 maart, Nationale 
Complimentendag. Misschien bedoelde ze met de 
genoemde fotograaf de middelbare scholiere Shea 
Glover, die terwijl ze foto’s van haar schoolgenoten 
maakte hen vertelde “I’m taking pictures of things I find 
beautiful.” Zie: www.boredpanda.com/people-told-you-
are-beautiful-video-shea-glover/

Wat een verschil een complimentje kan maken
Marjon Clarijs
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“Elke leerling – en ook elke opleider – heeft een vertrouwd persoon nodig die uitdagende vragen stelt en nuttige 
kritiek levert”, stelden Arthur Costa en Bena Kallick al in 1993. Het was rond diezelfde tijd dat het Amerikaanse 
Annenberg Institute for School Reform de critical friends-methode begon uit te werken voor het onderwijs. 
Belangrijk is dat een kritische vriend jouw welbevinden in het oog heeft en mee wil denken om jouw werk beter te 
doen slagen. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord, net als een aantal vaststaande afspraken voor het gezamenlijke 
leerproces. 

Je zit in de verduisterde kamer bij de oogarts, zodat je 
ooglenzen zich vast verwijden, en je wacht tot je naar de 
behandelkamer wordt gebracht. De procedure is bekend. 
Ga op de stoel zitten. Plaats je voorhoofd tegen het 
apparaat. Geef aan of je de letters beter of slechter ziet, 
terwijl de arts telkens de voorzetlensjes verwisselt. 
Het zou een metafoor kunnen zijn voor een assessment: 
pas wanneer je de lens verwisselt waardoor je naar 
het leerproces van je leerlingen kijkt – of naar je eigen 
praktijk – ontdek je of een nieuwe focus beter of slechter 
is. Als je de lens nooit verwisselt, beperk je je blik.
Soms groeit je frustratie en vraag je, “Kunt u me niet 
gewoon het juiste brilvoorschrift geven?” Ook al omdat 
je die ander nodig hebt om steeds je focus te veranderen, 
iemand die je door een veelvoud van lenzen laat kijken 
om precies de goede te vinden voor jou, de uiteindelijke 
eigenaar van de bril. Maar dan nog is het niet helemaal 
een zaak van wetenschappelijke waarheid. Het vereist 
ook een subjectief perspectief: “Wat lijkt jou beter of 
slechter?”
Wanneer we bezig gaan met het herorganiseren en 
verbeteren van onze scholen, moeten we steeds weer 
de juiste vragen stellen en de geschikte informatie 
verzamelen; we stellen onze focus op ons werk steeds 
bij. Het bezoek aan de oogarts toont aan dat één 
enkel perspectief op het leren van de leerling nooit 
kan volstaan bij het beoordelen van de capaciteiten en 
prestaties van de leerling. De oogartsmetafoor laat ook 
zien dat de beoordelingsfeedback die je geeft aan je 
leerling op zijn leerprestaties zo kristalhelder mogelijk 
moet zijn in de ogen van de leerling. En het illustreert 
dat er voor een goede beoordeling iemand aanwezig 
moet zijn die telkens nieuwe lenzen verschaft waardoor 
de lerenden met nieuwe ogen kunnen kijken naar hun 
werk. Die persoon noemen we: een critical friend.

Een critical friend wil dat jouw werk lukt
De rol van de critical friend is omarmd door veel 
scholengroepen die zichzelf zien als lerende organisaties 
en die weten dat je om te leren beoordelingsfeedback 
moet willen ontvangen (Senge 1990). Een critical friend 
levert zulke feedback aan een individu – leerling, 
docent of bestuurder – of aan een groep. Een critical 

friend, de naam zegt het al, is een vertrouwd persoon 
die uitdagende vragen durft te stellen, die gegevens 
aanlevert om deze te onderzoeken door een andere lens, 
en die – vanuit een relatie van vriendschappelijkheid – 
kritiek mag leveren op iemands werk. Een critical friend 
neemt de tijd om de context van het gepresenteerde 
werk en de resultaten waar het individu of de groep naar 
toe werkt volledig te begrijpen. Het is een vriend die 
niets liever wil dan dat jouw werk goed lukt. 
Omdat het begrip ‘kritiek’ vaak een negatieve lading 
heeft, vereist een kritische vriendschap vertrouwen en 
een formele procedure. Veel mensen stellen kritiek gelijk 
aan oordeel, en wanneer iemand kritiek levert zetten 
ze zich schrap tegen negatief commentaar. We vergeten 
vaak dat Bloom naar kritiek verwijst als deel van een 
evaluatie, de hoogste orde van denken (Bloom et al. 
1956).
Kritische vriendschappen moeten daarom beginnen met 
het bouwen aan vertrouwen. Het individu of de groep 
moet kunnen voelen dat de vriend…
• duidelijk is omtrent de aard van de relatie, en deze 

niet zal gebruiken om je te be- of veroordelen;
• goed luistert: dat hij ideeën verheldert, vraagt om 

verduidelijking, en de tijd neemt om wat er ter tafel 
komt volledig te begrijpen;

• waardeoordelen alleen geeft op verzoek van de 
lerende;

• op het werk van de lerende reageert met integriteit; 
en

• een pleitbezorger is voor het succes van het werk.

Critical friends: het proces in de praktijk
Als het vertrouwen tot stand is gebracht, ontmoeten de 
critical friend en de lerende elkaar in een bijeenkomst. 
De tijd hiervoor kan variëren, maar wij vonden het nuttig 
de bijeenkomst te beperken tot 20 minuten. (Wanneer 
critical friends gewend zijn aan deze procedure kan 
de tijd ingekort worden.) Een mogelijke succesvolle 
procedure om het gesprek te vergemakkelijken is de 
volgende:

1. De lerende beschrijft een praktijk en vraagt om 
feedback. Bijvoorbeeld: een docent beschrijft een nieuwe 

Kijken door de lens van een ‘critical friend’
Arthur L. Costa en Bena Kallick
Vertaling: Ton Groos



25-  mei 2017

methode om met het oplossen van problemen om te 
gaan, of een leerling beschrijft een project waar hij aan 
denkt.
2. De critical friend stelt vragen om de beschreven 
praktijk goed te begrijpen en de context te 
verduidelijken waarin de praktijk plaatsvindt. 
Bijvoorbeeld: de vriend vraagt de docent, “Hoeveel tijd 

heb je de leerlingen gegeven om probleemoplossend 
te werken?” of “wat hoop je dat andere mensen zullen 
leren van jouw project?”
3. De lerende maakt expliciet wat voor hem de 
gewenste uitkomst van deze bijeenkomst zou zijn. Dat 
stelt hem in staat de regie te houden over de feedback.
4. De critical friend geeft feedback over wat van belang 
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Kijken door de lens van
een ‘critical friend’

lijkt voor de praktijk. Deze feedback behelst meer dan 
oppervlakkige lof; hij verschaft een lens die helpt het 
werk op een hoger plan te brengen. De critical friend 
van de docent zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik 
denk het van belang is dat je de leerlingen uitnodigt om 
probleemoplossend aan het werk te gaan, omdat hen 
dat helpt zelfsturend te worden.” De critical friend van 
de leerling zou kunnen zeggen: “Ik vind jouw project van 
belang omdat je probeert een nieuw inzicht te geven 
in hoe mensen de veranderende rol van vrouwen in de 
Verenigde Staten hebben begrepen.”
5. De critical friend stelt vragen en geeft een kritische 
analyse van het werk, waarbij hij de lerende aanmoedigt 
het project vanuit verschillende perspectieven te 
zien. Typische vragen kunnen zijn: “Wat vertelt 
het bewijsmateriaal dat je hebt gevonden in het 
werk van je leerlingen jou over hun vermogen om 
probleemoplossend bezig te zijn?” of: “Wanneer je 
dit project doet, hoe help je anderen dan om jouw 
presentatie te kunnen volgen?” Een leerling uit de 
tweede klas zei tegen zijn partner, “Misschien moet je de 
spullen vastlijmen, dan wordt het netter.”
6. Beide deelnemers reflecteren en schrijven. De 
lerende maakt aantekeningen over de bijeenkomst – een 
gelegenheid om na te denken over opgeworpen punten 
en suggesties. Bijvoorbeeld: de lerende kan reflecteren 
over vragen als: wordt mijn werk beter of slechter, als ik 
het anders ga doen? Wat heb ik geleerd van dit proces 
van kijken met nieuwe ogen? De critical friend schrijft 
aan de lerende suggesties of advies die relevant lijken 
voor het gewenste resultaat. Dit deel van de procedure 
verschilt van typische feedbacksituaties doordat de 
lerende niet hoeft te reageren of besluiten hoeft te 
nemen op basis van de feedback. In plaats daarvan 
reflecteert de lerende over de feedback zonder het werk 
te hoeven verdedigen tegenover de criticus.

Critical friends: in klas, team en bestuur
Critical friends zijn nuttig in allerlei onderwijssituaties: in 
het klaslokaal, bijeenkomsten voor teamontwikkeling en 
bijeenkomsten van bestuurders.

In het klaslokaal. Leerlingen gebruiken de critical 
friends-procedure in het klaslokaal voor feedback op hun 
schrijfwerk, projectwerk en mondelinge presentaties. 
De procedure verschaft leerlingen een formele manier 
om met elkaar te werken aan de wezenlijke kwaliteit 
van hun werk. Zij lezen elkaars teksten als ‘peer editors’ 
en critici. Hun bijeenkomsten maken de rol van de 
evaluerende tot onderdeel van de rol van lerende.

Bij teamontwikkeling. Docenten gebruiken critical friends 
om hun eigen persoonlijke ontwikkeling te plannen en 

erop te reflecteren. Een zogenaamde ‘critical friends 
groep’ kan wel zes mensen tellen die bijeenkomen en 
hun praktijk delen, bijvoorbeeld om de week. Er zijn 
docenten die dit doen tijdens hun voorbereidingstijd. 
Hoewel er per bijeenkomst misschien maar één persoon 
aan de beurt komt om zijn/haar praktijk te delen, stelt 
dit docenten in staat om elkaars werk juist op een dieper 
niveau te begrijpen.

Onder bestuurders. Bestuurders merken dat ze vaak te 
weinig tijd hebben om te reflecteren op hun praktijk, 
en werken vaak los van elkaar. Om deze tendens 
tegen te gaan hebben sommige bestuurders kritische 
vriendschappen ontworpen binnen hun werkrelaties, 
waarbij ze een beroep doen op collega’s om kritiek te 
leveren. Een directeur deed regelmatig een beroep op 
haar bestuur om haar critical friends te zijn.

Het doel van deze nieuwe rol van critical friend bij 
beoordelingen is het bieden van een context waarin 
mensen zowel kritische als ondersteunende reacties 
op hun werk ontvangen. Zo kreeg een directeur 
bijvoorbeeld de opdracht een presentatie te verzorgen 
voor haar bestuur. Ze werd gewaarschuwd dat bepaalde 
bestuursleden ‘moeilijk’ waren. Toen ze binnenkwam 
zei de directeur dat ze hoopte dat het bestuur daar niet 
zat als een groep rechters maar eerder als een groep 
critical friends die haar zou helpen de best mogelijke 
evaluatievragen te stellen voor het voorgestelde project. 
Het bestuur, overrompeld, reageerde positief. Tijdens 
de reflectietijd konden de leden hun zorgen uiten. Als 
resultaat kon de directeur, in de beslotenheid van haar 
eigen reflectie, haar werk herwaarderen aan de hand 
van de zaken die te berde waren gebracht.
De kunst van het kritiek leveren wordt vaak over het 
hoofd gezien in ons schoolleven. In het theater, literatuur 
en ballet kan een goede criticus het niveau van een 
voorstelling handhaven en verhogen. Eigenlijk hebben 
de meeste uitvoerende kunstenaars een ‘redacteur van 
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buiten’ ingebouwd in hun werk, en na verloop van tijd 
verwerken ze kritiek dusdanig dat ze scherper worden in 
hun zelfevaluatie (Perkins 1991).
Het introduceren van de rol van critical friends in de 
diverse lagen van een schoolsysteem zal zorgen voor een 
groter vermogen tot zelfevaluatie en een open houding 
tot het constructieve denken van anderen. Wanneer we 
beginnen te kijken door vele lenzen, leren we de vraag 
te stellen: “Beter of slechter?” Critical friends helpen ons 
onze lenzen te wisselen en deze vraag te stellen.

Literatuurverwijzingen:
Bloom, B. S. et al. (1956). Taxonomy of Educational 
Objectives: Handbook 1: Cognitive Domain. New York: 
David McKay.
Perkins, D. N. (1991). “What Creative Thinking Is.” 
In Developing Minds: Vol. 1. Rev. ed., edited by A. L. 
Costa. Alexandria, Va.: Association for Supervision and 
Curriculum Development.
Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice 
of the Learning Organization. New York: Doubleday.

Dit artikel, afkomstig van de site ASCD.org, is een 
internetklassieker en verschijnt hier met toestemming 
in Nederlandse vertaling. ASCD is een mondiale 
gemeenschap van onderwijsbetrokkenen, die zich inzet 
voor ‘excellence in learning, teaching and leading.
ascd.org/publications/educational-leadership/oct93/vol51/
num02/Through-the-Lens-of-a-Critical-Friend.aspx
Vanwege de leesbaarheid hebben we in deze vertaling 
naar de ‘critical friend’ en ‘de lerende’ alleen verwezen 
met hem/hij. Denk waar ‘hij’ of ‘hem’ staat vooral ook 
‘zij’ en ‘haar’. 
Fotografie: Larissa Rand
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“Het is altijd lastig om de tijd te vinden om het werk van leerlingen op nieuwe manieren te leren beoordelen of 
om weer eens anders met je collega’s te leren omgaan. Maar het is het dubbel en dwars waard”, vertelt docente 
Deborah Bambino over haar betrokkenheid in een Critical Friends Group (CFG). Hoe werkt zo’n CFG en wat hopen de 
deelnemers te bereiken?

Als lerares natuurwetenschappen in Amerika probeert 
Deborah Bambino al jaren haar leerlingen het metriek 
stelsel te leren: kilometers in plaats van miles, liters in 
plaats van gallons. Van alles probeerde ze, maar wat 
ze ook deed, haar leerlingen begrepen het belang van 
die rare Europese rekenmethode niet. Dat veranderde 
opeens toen Deborah haar leerlingen uitnodigde voor 
een ‘gesprek over hun eigen leerproces’. De kinderen 
vertelden haar wat ze niet begrepen en hun juf paste op 
basis daarvan haar onderwijs aan. 
De inspiratie om een open gesprek aan te gaan met 
haar leerlingen kwam door Bambino’s deelname aan 
een Critical Friends Group. Zo’n CFG bestaat uit 8 tot 12 
leraren, die afspreken om regelmatig samen te werken 
aan het verbeteren van hun onderwijs. Elke groep heeft 
een coach, die helpt om de groepsleden gefocust te 
houden op het vastgestelde doel. 
De National School Reform Faculty (NSRF), 
verantwoordelijk voor het trainen van de coaches, zegt 
erover: “CFGs zijn de uitkomst van een doodeenvoudig 
idee: je biedt welbewust tijd en structuur om de 
professionele groei van volwassenen te stimuleren. Dat 
alles met het oog op het leerproces van hun leerlingen.”

In je kracht door eerlijke feedback
“Nu gebruik ik de stem van de leerling als een 
basisingrediënt in al mijn voorbereidingen en in de 
klas”, zegt Deborah Bambino. “Ik maakte me druk 
dat mijn leerlingen de bedoeling niet snapten die ik 
had met de lab-activiteiten, die we in de klas deden. 
Ik vond dat mijn leerlingen gewoon niet reflexief 
genoeg waren. Met mijn CFG heb ik gekeken naar 
een videoregistratie van mijn laboratoriumles en zij 
wezen me op allerlei gemiste kansen om gericht 
met de kinderen te reflecteren. Dat kon ik de 
volgende keer meteen toepassen.”
Bambino, lerares in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, vatte het zo samen: 
“Door mijn manier van lesgeven en mijn 
denken daarover expliciet te maken heb ik 
mezelf als docent in mijn kracht gezet.”

Wetenschap en het onderwijsveld
“Ons CFG-programma is voortgekomen 
uit zowel wetenschappelijk onderzoek als 
uit het veld zelf”, vertelt Faith Dunne, 

mededirecteur van het NSRF. ‘In 1995, toen we het 
programma begonnen, was net een aantal belangrijke 
onderzoeken gepubliceerd over de effectiviteit van 
professionele leergemeenschappen. En tegelijkertijd 
welde vanuit mensen in het onderwijsveld, met name 
de Coalition of Essential Schools, de vraag op naar 
een ‘grass roots’-programma vanaf de werkvloer, dat 
zich zou richten op de leerdoelen van leerlingen en 
manieren om die doelen op schoolniveau te bereiken. 
In het eerste jaar trainden we alleen nog maar coaches 
van Essential Schools. Daarna breidden we het uit naar 

“Zo opbeurend, ik wil geen bijeenkomst missen”
Critical Friends Groep: katalysator voor onderwijsvernieuwing
Vertaling: Geert Bors 
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andere vernieuwingsscholen. En in 1999 hadden we al 
coaches van een grote verscheidenheid aan scholen. 
Allemaal waren ze erop gebrand om een gezamenlijke 
professionele cultuur op hun scholen te ontwikkelen.
In het begin vinden leraren het vaak moeilijk om zich 
te verbinden aan een CFG. Leraren werken vaak in hun 
eentje en hebben het maar zelden met andere leraren 
over de dingen die niet goed werken in hun klas. CFGs 
bieden een veilige, niet oordelende plek, waar leraren 
hun werk op een meelevende manier bekritiseerd horen 
worden. 

Vertrouwen is het fundament
“Een fundament van vertrouwen bouwen, dat nodig is 
om werkelijk te gaan delen, is stevig aanpoten. Want wat 
je wilt delen, is niet alleen dat wat toch wel goed gaat, 
maar vooral ook de problemen die je bezighouden”, 
zegt Bambino. “Het is altijd lastig om de tijd vinden om 
het werk van leerlingen op nieuwe manieren te leren 
beoordelen of om weer eens anders met je collega’s te 
leren omgaan. Maar het is het dubbel en dwars waard.”
“Je commitment houden is het moeilijke aspect van 
deelnemen in een CFG”, meent Carol Nejman. Ze was 

lerares in het speciaal onderwijs en is nu schoolleider op 
een basisschool. “In het leven van een leraar zijn er altijd 
duizend dingen te doen en nooit genoeg tijd om het 
allemaal te doen. De discipline opbrengen om collega’s 
op vrijwillige basis te ontmoeten was niet makkelijk 
in het begin. Maar later werd het werk in de groep zo 
opbeurend dat ik geen bijeenkomst meer wilde missen.”
Door wat ze leerde in haar CFG, heeft Nejman haar 
aanpak helemaal omgegooid: “Een van de grootste 
veranderingen is dat leerlingen me feedback gingen 
geven over mijn lessen, het leren en activiteiten in de 
klas. Ik dacht: als mijn collega’s een protocol hebben 
om mijn werk te beoordelen, waarom zouden mijn 
leerlingen dan niet diezelfde gelegenheid moeten 
krijgen? Het toelaten van de stem van de leerling om 
me te helpen mijn curriculum te plannen is een enorme 
sprong voor me geweest.”

Van de CFG naar de klas en terug
“Deelnemers in een Critical Friends Group leren te 
werken met gelijken op een collegiale manier aan zaken 
die hun onderwijs en het leerproces van hun leerlingen 
aangaan”, zegt Faith Dunne. “Aangezien mensen 
uit de onderwijspraktijk traditioneel in hun eentje 
werken, vraagt dit samenwerken in een collectief om de 
ontwikkeling van vaardigheden, zoals het observeren 
bij elkaar, een nauwgezet beoordelen van het werk van 
leraar en leerling, het geven van effectieve feedback, en 
het scheppen van nieuwe kennis vanuit gezamenlijke 
inspanning, zoals Peter Senge daarover schrijft. De 
coaches, maar uiteindelijk ook de deelnemers, leren hoe 
ze het groepswerk kunnen ondersteunen en hoe ze hun 
rol als leider en als deelnemer kunnen afstemmen.”

Dunne zoomt ook in op hoe de ervaring in een CFG 
zich vertaalt naar het klaslokaal. “CFGs onderzoeken 

hun eigen werk in de klas, door zowel naar de match 
tussen de gebruikte onderwijsmethodes en de 

opgegeven opdrachten te kijken, als naar 
wat de leerlingen aan activiteit en resultaat 
laten zien”, vertelt ze. “Daarnaast kijken 
deelnemers ook naar de relatie tussen wat er 
concreet in de klas gebeurt en wat een leraar 
gezegd heeft over de leerdoelen. Zo komt er 
een directe overdracht van het lokaal naar 
de CFG en weer terug, wanneer leraren hun 
werk herzien op basis van de feedback die 
ze van hun ‘kritische vrienden’ gekregen 
hebben en weer nieuwe dingen uitproberen 
in hun klas.”

Dit is een vertaling van ‘Critical Friends 
Groups: Catalysts for School Change’, dat op 
9 december 2016 verscheen op Education 
World. Het stuk is herplaatst met toestemming 
van de site. De oorspronkelijke bron: www.
educationworld.com/a_admin/admin/
admin136.shtml
Fotografie: Larissa Rand
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“Kom je ze tegen?”, vroegen we elkaar aan de redactietafel: “collega’s die jou als 

critical friends benaderen? Die met jou een band van vertrouwen weten te smeden, 

waardoor je elkaar kunt aanspreken en samen kunt groeien?” Hier delen redacteuren 

Kees Groos en Berna van der Linden hun verhaal. 

De metafoor van een handvol zand
Kees Groos

In vergaderingen en gesprekken met anderen ben ik nogal snel in mijn associaties en het vormen van mijn 
mening. In de zestien jaar dat ik voor de klas sta merk ik dat dit een kwaliteit is. Ik heb snel de lijn te 
pakken, snap waar een verhaal heen gaat. Maak regelmatig een, al dan niet hilarische, grap. 

Maar ik heb ook gemerkt dat het niet altijd werkt. Door mijn snelle gedachtes, vlugge associaties, 
en vlotte opmerkingen geef ik collega’s, ouders en kinderen niet altijd de kans om zelf tot een 
bepaald oordeel te komen. Dit kan irritatie opwekken, anderen terughoudend of passief 
maken, en een proces onnodig forceren. 

Niet dat ik dat altijd in de gaten had. Wanneer iemand mij niet bij kon benen, 
vond ik dat voornamelijk vermoeiend en zocht de oorzaak niet bij mezelf. Ik 
was tenslotte alweer tien stappen verder. Tot het moment dat een collega 
vroeg: “Weet je hoe je het meeste zand kunt vasthouden?” Ik moet 
haar met verwachtingsvolle aandacht aangekeken hebben. Want ze 
vervolgde na een paar seconden: “Zo?” en hield haar open hand 
ontspannen op. “Of zo?” Toen kneep ze haar hand tot een vuist. 
Mijn eerste reactie liet toen wel even op zich wachten.

Met haar ontspannen hand in mijn gedachte realiseer 
ik me dat los durven laten – tijd geven, afwachten, 
mijn oordeel uitstellen – zorgt voor lucht, openheid 
en nieuwe invalshoeken die ik zelf niet had 
bedacht. Hierdoor wordt mijn eigen conclusie 
weloverwogener en neem ik de ander serieuzer als 
gesprekspartner. Het contact met een ander wordt 
er beter van. 

Hoewel mijn hand die ontspannenheid niet altijd 
kent, en dat dat soms ook heel goed en leuk is, 
spookt, speelt en sluimert dit advies nu al jaren in 
mijn hoofd – soms op de voorgrond, soms als een 
zacht stemmetje achteraf. Het gebeurt iedere week 
zeker een paar keer dat mijn ontspannen hand een grote hoeveelheid zand weet vast te houden.
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Juffrouw Weldam zag ieder kind
Berna van der Linden

Ik zat op de opleiding voor kleuterleidsters, door ons kortweg kleuterkweek genoemd. We waren 
echte bakvissen van 17,5 jaar oud, pril, jong, puberaal. De hormonen gierden door het lijf en we zaten 
midden in de grote ‘afzet’-periode. Alles wat ons voor werd gehouden door de oudere generatie moest 
te vuur en te zwaard bevochten worden. Daar waren we niet kinderachtig in. 

Ik kwam, ergens in het derde jaar, terecht op een montessorischool, die haar naamgevers visie strikt 
had doorgevoerd. Twee wat oudere zussen stonden aan het roer en bestuurden de tweeklassige 
kleuterschool met een uitgesproken mening. In de klassen was eenrichtingsverkeer van kracht. Alle 
opdrachten die wij uitvoerden en met knutselen van doen hadden, werden linea recta verbannen 
naar een dichte kast. Al die glanzende, keurig gestroomlijnde, ordentelijke blank met roodhouten 
montessorimaterialen in de open kasten mochten geenszins verstoord worden door dergelijke vreemde 
vogels. Het was daar dat ik besloot dat onderwijs en ik kennelijk niet bij elkaar pasten. 

Op de opleiding wilde men mij behoeden voor deze dwaling. Ik werd naar een school gestuurd in 
een gerenommeerde buurt. De kleine nieuwe school was laag, licht en toegankelijk en had een ruime 
speelplek. Juffrouw Weldam zwaaide de scepter. 

Toen ik schoorvoetend en argwanend de deur opende, schalde een hartelijke lach. Daar stond een 
nogal kleine, ronde vrouw met piekende haren tegenover een jongetje, dat er bedremmeld uitzag en 
kennelijk net iets had opgebiecht. Ze sprak met hem en in zijn bedrukte ogen brak opluchting door. Het 
was dat kleine gebaar waardoor ik voelde en zag dat hier sprake was van een bijzondere band.
 
Later zou blijken dat deze vrouw met ieder kind zo’n persoonlijk lijntje had. Juffrouw Weldam was met 

haar opgewekte gemoed een feest voor ieder kind. Elke dag weer. Rechtvaardig, duidelijk en altijd 
in voor iets nieuws. Ze was een nieuw leren, lang voordat ik van Reggio of Jenaplan gehoord 

had. Ieder levend wezen, mens en dier, werd op zijn of haar kwaliteit aangesproken en 
ook ik groeide in mijn half jaar op haar school meters door haar warme aandacht en 

haar positieve reflectie op mijn uitgevoerde opdrachten. Ik heb haar nooit horen 
zeggen dat ik iets fout deed. Het was een verademing. 

Toen ik zelf weer het onderwijs instapte en op een jenaplanschool terechtkwam, 
wist ik dat haar manier mijn weg zou zijn: een vertrek vanuit het kind en diens 
kwaliteiten. Ik sta met mijn hele ziel en zaligheid open voor vernieuwing, met 
heldere begrenzing en klare taal.

Er zijn heel wat stagiaires schoorvoetend binnen gekomen, ook een aantal 
die er bijna uit hadden willen stappen. Ik zag ze groeien. Door de warme 

ontvangst, de aandacht, de liefde voor hen en het kind en het geloof in 
kwaliteiten. De geschiedenis herhaalt zich. En ik? Ik blijf Juffrouw Weldam 

eeuwig dankbaar voor haar wijze persoonlijkheid en haar mooie 
vertolking van onderwijs in de ware zin van het woord.
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Soms valt je iets pas op, als het ontbreekt. Warmte bijvoorbeeld. Al bij 

binnenkomst bij de NIVOZ-Open Avond met Jessica Mesman, is duidelijk 

dat de verwarming niet werkt. Toch zijn het juist niet die uitzonderlijke 

fenomenen – topprestaties, mislukkingen, fouten – die Mesman centraal 

stelt in haar antropologisch onderzoek naar bijvoorbeeld ziekenhuisteams. 

Wil je als team echt collectief leren en elkaar vinden, dan is de blik op het 

buitengewone in wat ‘gewoon goed’ gaat een heel krachtige motor: “Juist 

door zaken in de schijnwerper te zetten die zo gewoon zijn dat ze niet meer 

opvallen, kunnen ze hun rijkdom tonen.”

19 januari 2017. Er zijn van die dingen die je pas 
opvallen, als ze ontbreken. Warmte bijvoorbeeld. 
Al bij binnenkomst in het Driebergense Maitland 
Theater zit er iets kils in de lucht. Bezoekers houden 
hun jas aan en verwarmen zich aan hun koffie. “Het 
verwarmingssysteem is kapot en lijkt momenteel niet 
gerepareerd te kunnen worden”, vertelt inleider Hartger 
Wassink. 

Ook Open Avond-spreker, Jessica Mesman, kan vanavond 
niet helemaal terugvallen op wat ze gewend is: de 
afstandsbediening voor haar presentatie werkt niet en 
ze heeft met de jongen van de techniek, daar ergens 
bovenin de zaal, afgesproken dat hij op haar teken de 
slides laat verspringen. En, zoals dat gaat met nieuwe 
methodes, is er wat onwennigheid. Waar de levende 
afstandsbediening in eerste instantie reageert bij 
iedere armzwaai van Mesman (en die zijn er nogal 
wat; ze spreken af het mondeling te doen: “Ik zeg wel 
‘volgende graag’, anders wordt het een héél korte 
avond”), functioneert de man-made remote control 
later op de avond opeens niet meer: “O, ik zie dat mijn 

afstandsbediening zit te bellen”, expliciteert Mesman 
met een glimlach.

Het is dat spel met het tijdelijk doorbreken van de 
normale afspraken dat vanavond veel vaker tot een 
lachsalvo leidt. Maar het zijn niet zozeer de dingen die 
misgaan of ontbreken, waarop Jessica Mesman doelt met 
de titel van haar voordracht, ‘Wat doet ertoe, maar valt 
ons niet meer op?’ Integendeel, zo introduceert Hartger 
Wassink haar: “Het gaat vanavond over kijken, met 
nieuwe ogen naar onze eigen praktijk. Als we dat doen, 
vallen ons vaak allereerst onze fouten op. Dan constateer 
je fouten, ga je vergaderen over regels en protocollen om 
diezelfde fouten te voorkomen. Maar we vergeten vaak 
te kijken naar wat goed gaat. Want gelukkig gaat er in 
onze scholen en ziekenhuizen vooral ook heel veel goed. 
Hoe kun je zo kijken naar je praktijk dat je dat ‘gewone 
goede’ ziet en hoe kun je meer naar buiten brengen 
wat bij jou goed gaat? De antropologische methoden 
waarmee ze in ziekenhuizen onderzoek doet, bieden ook 
aanknopingspunten voor het onderwijs. De focus op wat 
goed gaat, is in het onderwijs even ongebruikelijk.”

“Vergadert u weleens over de dingen die goed gaan?”
Onderzoeker Jessica Mesman over exnovatie
Geert Bors
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Antropoloog in het ziekenhuis: artsen als een vreemde 
stam
Dan is het podium aan Jessica Mesman, universitair 
hoofddocent op de vakgroep Technology and Society 
Studies aan de universiteit van Maastricht. Ze toont een 
operatiekamer. “U ziet hier mijn werkplek. Ik ben geen 
chirurg en ook geen verpleegkundige. Ik ben wel een 
onderzoeker van de medische praktijk. Mijn vakgroep 
doet in de breedte onderzoek naar de invloed van 
wetenschappelijke ontdekkingen en technologische 
ontwikkelingen op ons, op hoe wij in het leven staan, 
op hoe wij leven in een technologische cultuur. Vandaar 
die antropologische methodes: ik bezie artsen en 
verpleegkundigen als een vreemde stam, te midden 

van hun hoogtechnologische omgeving. Ik reis er niet 
voor naar verre landen, maar kan er op de fiets heen. Ik 
onderzoek hen, hun rituelen en de manier waarop ze 
samen zijn.”

Mesman doet niet alleen onderzoek in de Operatie 
Kamer (OK), maar ook op de Intensive Care en op EHBO-
afdelingen. Dat is niet zozeer omdat ze die spanning 
zo graag opzoekt, maar om methodologische redenen: 
“Juist deze praktijken werken als een vergrootglas. Alles 
is er intenser. De tijdsdruk, de belangrijke beslissingen, 
er staat veel op het spel. Er zijn veel kwetsbare patiënten 
en is er veel technologie, dus deze critical care is een 
uitvergroting van wat er in de rest van het ziekenhuis 
gebeurt.”

Of je het over een school of over een ziekenhuis 
hebt, Mesman hanteert voor het begrip ‘praktijk’ 
een beschrijvende definitie. Zij volgt daarin John 
Law, die praktijk beschrijft als: “A choreography that 
involves the arrangement and distribution of events 
and actors in time and space”. “Hij beziet een praktijk 

dus als een choreografie – het gaat om dynamiek, om 
beweging, om hoe dingen ingedeeld en verdeeld zijn, 
over waarden, normen, mensen, gebeurtenissen, in 
tijd en ruimte.” En tja, is dat geen heel lege definitie, 
vraagt Mesman zich hardop af: zo’n choreografie van 
spullen en mensen vindt ook plaats als je in de keuken 
staat te koken. Maar de onderzoeker stelt dat de 
definitie die je kiest werkt als een soort lens, waardoor 
je leert kijken. En precies deze lens doet de praktijk 
op zo’n manier aan je verschijnen, dat je zelfs in een 
voor veel mensen buitengewone omgeving als een 
operatiekamer via die choreografie “het doodnormale, 
de dingen die goed gaan en het hier en nu” in beeld 
krijgt. 

Snijd niet in het gezonde weefsel van je praktijk
Het is Mesman niet te doen om problemen, 
tekortkomingen, risico’s, mislukkingen. Maar juist 
om de kracht van een praktijk, van een team van een 
organisatie, van die ene docent te belichten. “Het gaat 
om positieve bijdragen.” Dat moest ze al uitleggen 
toen ze tien jaar geleden in haar eerste onderzoek naar 
patiëntveiligheid op een IC-afdeling kwam. “Toen ik zei: 
‘Hallo, ik kom onderzoek doen naar patiëntveiligheid’, 
was er grote schrik alom. O jee, er komt iemand kijken 
en die gaat staan wachten tot wij iets uit onze handen 
laten vallen. ‘Nee, ik heb ontzag voor dit werk en ik kom 
onderzoeken waarom jullie dingen goed doen.’ Gezien 
de complexiteit van de handelingen en de kwetsbaarheid 
van patiënten op een Intensive Care, zou je verwachten 
dat er iedere vijf minuten wel iets mis zou kunnen gaan. 
Maar dat is niet zo.”

Op de vraag hoe het dan kan dat er zo weinig mis 
gaat, was het antwoord: “Nou, we zijn goed opgeleid 
en we volgen de protocollen”. Maar dat was voor 
antropologisch onderzoeker Mesman niet genoeg: 

“Vergadert u weleens over de dingen die goed gaan?”
Onderzoeker Jessica Mesman over exnovatie
Geert Bors



- 15734

“Daarmee red je het niet. Er zijn altijd specifieke 
omstandigheden – de ene patiënt is de andere niet, de 
ene klas is de andere niet, het ene uur is het andere 
niet. Iedere situatie is altijd specifiek. Dus de grote 
vraag is: wat is dat ‘meer’ dat er aan de hand is?”

Mesman peilt in de zaal of er op scholen weleens bij 
elkaar gezeten wordt om te praten over de dingen 
die goed gaan. Weinig respons. Gegniffel. ‘U hoeft 
zich niet te schamen. Ik begrijp dat het vrij bijzonder 
is, want waarom zou je geld en tijd besteden aan iets 
dat goed gaat? Zo was dat in het ziekenhuis ook. Maar 
toch merk ik in tien jaar onderzoek dat, als er wél naar 
gekeken wordt, het een veel diepere doorwerking 
heeft dan alleen in die bijeenkomst.”

“Als je alleen maar je praktijk aanpast op basis van een 
analyse van de fouten, weet je niet wat de gezonde 
delen, het gezonde weefsel van je praktijk is. Je zou 
per ongeluk dingen kunnen verstoren die goed gingen, 
die cruciaal waren om dingen goed te laten gaan. 
Juist omdat je geen weet hebt van de goede dingen, 
zou je met al je beste bedoelingen daardoor nieuwe 
problemen kunnen scheppen.”

Exnovatie: the ordinary is extraordinary
Er zijn meerdere methodes die uitgaan van het 
positieve, zoals de ‘appreciative inquiry’ en 
onderzoeken die kijken naar ‘positive deviance’. Waar 
de eerste uitgaat van problemen (maar ze niet meteen 
wil gaan oplossen, maar juist waarderend benadert, 
als uitdaging om te gaan leren), kijkt de tweede vooral 
naar dat wat opvallend en uitstekend is: een school 
met honderd procent geslaagden, een excellent team, 
een buitengewoon sterke leerkracht. 

Mesmans methodologie is anders: “Wij kijken juist 
naar het gewone, omdat het gewone al heel bijzonder 
is. The ordinary is extraordinary. Als je zover kunt 
komen dat iets ‘gewoon’ wordt, is er eigenlijk al 
heel veel gedaan.” Als voorbeeld noemt ze de 
koortsthermometer – ooit een grootse, belangrijke 
uitvinding, nu te vinden in ieders huis. “Het gewone 
wordt niet gewoon geboren, maar moet ook ‘gewoon’ 
gemaakt worden. Mijn punt is: we zitten op een pot 
met goud, maar hebben het niet door, omdat we alleen 
maar naar bijzondere dingen kijken.”

Daarmee sluit Mesmans onderzoek aan bij de jonge 
traditie van ‘everyday life studies’ en komt ze uit bij 
wat die blik op het alledaagse vermag: de Nederlandse 
pedagoog en wetenschapsfilosoof Rein de Wilde 
heeft het ‘exnovatie’ genoemd, als tegenhanger van 
‘innovatie’. Mesman: “Exnovatie is het op de voorgrond 
plaatsen van wat er is, maar wat we niet meer zien 
omdat het zo gewoon is. Juist door die zaken in de 
schijnwerper te zetten, kunnen ze hun rijkdom tonen.” 
Voor Mesman zijn innovatie en exnovatie 

complementair: “Innovatie gaat uit van het principe: 
laten we dingen naar binnen halen die nieuw zijn en 
dan kunnen we onze praktijk verbeteren. Dat gaat 
vaak uitstekend, maar je kunt ook uitgaan van wat er 
al is. En dan wordt het belangrijk te ontdekken wát het 
is dat er al goed gaat.”

Maar behalve elkaar aanvullen, wil Mesman met haar 
nadruk op exnovatie óók tegenduwen. “In deze tijd 
staat ‘nieuw’ gelijk aan ‘beter’. Alles moet nieuw-
nieuwer-nieuwst: de iPhone 4 gaat pijlsnel over in 5, 
6, 7… Daarom is het voor mij ook een tegenbeweging, 
tegen het doordraaien, tegen weer nieuwe plannen, 
ideeën, methodes uit Den Haag of van centraal 
niveau.”
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Video reflexiviteit: met nieuwe ogen naar je 
alledaagsheid kijken
Maar hoe vind je nou een methode, waarin het 
alledaagse je gaat opvallen? Mesman noemt een 
voorbeeld van een vlek op je behang, waar je 
maandenlang aan voorbij kunt lopen, tot je gasten 
uitnodigt en – de maaltijd en de tafel voorbereidend – 
opeens met hún ogen door je eigen huis kijkt en die vlek 
waarneemt. Er bestaat zoiets als een binnenstaanders- 
en een buitenstaandersperspectief. Dat komt een 
antropoloog ook tegen, stelt Mesman: eerst kom je 
nieuw een praktijk binnen en valt je van alles op, maar 
na een tijd krijg je zelf dat binnenstaandersperspectief. 
“Ik heb juist beide perspectieven tegelijk nodig. Ik wil 
dat een professional in een ziekenhuis of bij u op school 

zowel snapt waar het over gaat, maar de dingen ook 
van buitenaf kan bezien, waardoor u toch uw eigen 
werkomgeving vanuit andere ogen kunt bezien.”

Die gelijktijdigheid van perspectief heeft Mesman 
gevonden in video reflexiviteit: “De kracht van video 
is dat het de mogelijkheid geeft om van afstand te 
kijken, maar tegelijkertijd – omdat het over je eigen 
werkomgeving gaat – behoud je de kennis van waar 
het in die praktijk om draait. Klein voorbeeld: een 
foto van een neonatologie-afdeling, de afdeling waar 
zieke of vroeggeboren baby’s worden behandeld. Een 
buitenstaander ziet een extreem klein babyvoetje; de 
artsen en verpleegkundigen viel juist op hoe groot hun 
handen waren en hoe schoon hun nagels.”

Groter voorbeeld: een filmpje over het aantrekken van 
steriele handschoenen. Verpleegkundigen filmden een 
aantal mensen die hun handschoenen aantrokken, en 
vervolgens werd het gesprek over die film opgenomen. 
In een gezamenlijke, constructie reflectie op het eigen 
handelen, zie je een meermalen groots gesticulerende 
arts in de lucht voordoen hoe hij zijn handschoenen 
aandoet; anderen reageren. Mesman vraagt haar 
toehoorders wat opvalt en waarom de verpleegkundigen 
dit zouden willen tonen. Een aantal suggesties uit de 
zaal. Mesman: “Ik moet zeggen: ik had zelf geen idee 
waar het over zou moeten gaan. Kun je een half uur 
praten over handschoenen?” 

Ja dus. Want behalve dat de een zijn handschoenen in 
een rommeliger setting aantrok dan de ander, bleek er 
een verschil te zitten in hoe het papier waarin de steriele 
handschoenen verpakt zitten, werd opgevouwen. “Waar 
ze achter kwamen was dit: je handmaat is stabiel. Je hebt 
nou eenmaal maat 7 of 8. Dus elke dag trek je dezelfde 
maat handschoenen aan. Daardoor had nooit iemand in 
de gaten dat de maat 8 – door onduidelijke historische 
redenen – van een andere fabrikant was dan de maat 7, 
en dat die fabrikant een heel veel ingewikkeldere manier 
had van het openen van dat papier. Een voorbeeld 
waarin iets heel dagelijks getoond wordt en waaruit toch 
heel veel te leren en te verbeteren bleek.”

Andere manieren van omgaan met elkaar
In de drie kwartier die volgen gaat Mesman met 
chirurgische precisie en ethische zorgvuldigheid in op 
diverse aspecten van deze manier van je eigen praktijk 
vastleggen en er samen op reflecteren. Dat alles om een 
gedeelde grond, een gedeeld vertrekpunt te zoeken, 
waarbij je niet het individu beoordeelt, maar kijkt naar 
de praktijk als geheel. Waarbij je gedeelde grond zoekt 
en het gezamenlijk leren in gang zet door het te hebben 
over ervaringen en over specifieke lokale kennis. Het 
blijkt nog niet zo vanzelfsprekend om de kwetsbaarheid 
en openheid te betrachten om samen te kunnen leren, 
laat staan om de gevonden resultaten breder te delen.
De zaal legt – denkend vanuit hun schoolteams – de 
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nadruk op veiligheid: naar jezelf moet je léren kijken en 
je moet open kunnen spreken. “Dat is cruciaal”, beaamt 
Mesman: “Als er gedonder is in een team, moet je dit 
nooit gebruiken, want dan loopt het echt uit de hand.” 
En, zegt de zaal: het is nodig te weten wat er met het 
vastgelegde materiaal gebeurt. “Precies”, zegt Jessica 
Mesman. “Er was ooit kort een serie op de commerciële 
omroep, waarbij de camera meekeek op een Eerste 
Hulp-afdeling. Dat heeft een enorme impact op mijn 
onderzoek gehad, want iedereen werd zenuwachtig: ligt 
mijn praktijk straks ook zomaar op straat? Het gaat om 
draagvlak, om nuance, om constructieve discussie, om 
ethische afstemming.” 

“En is het nou een trucje voor verbetering?”, vraagt 
Mesman hardop. “Ja, het is een instrument. Een 
instrument voor verbetering, voor van elkaar leren, voor 
de dingen die goed gaan beter maken. Maar het is meer 
dan dat. Wat ik persoonlijk het meest interessant vind, is 
dat het een vorm van leren is. Het gaat over een houding, 
die je in de loop van vele gesprekken krijgt – een houding 
over het leren. Elke keer gaat het over een specifiek iets 
in je praktijk, maar door de tijd heen leer je. Het gaat niet 
om praktische veranderingen aanbrengen in je praktijk, 

maar verandering als een vorm van leren. Niet zozeer 
over het genereren van kennis of het achterhalen van 
de waarheid, maar het gaat om de deliberatie, het 
gesprek, het platform waarop je samen spreekt en 
samen leert. Je ziet andere manieren van omgaan met 
elkaar ontstaan.”

Met de zaal onderzoekt Jessica Mesman potentiële 
praktijken in het onderwijs, die onderzocht kunnen 
worden in hun alledaagsheid – de pleinwacht, de start 
van de schooldag, vergaderingen, leerlingenbesprekingen 
of een doodnormale les. 

In het gesprek voedt de groep zichzelf op
Het is een koude avond geweest en Mesmans presentatie 
is zeker geen vuurwerkshow, maar in de zaal lijkt een 
kleine veenbrand ontstoken. “Alles wat je aandacht 
geeft groeit”, stelt psychologe Annonay Andersson over 
de voorgestelde nadruk op juist die alledaagse dingen 
die goed gaan. “Mooi, mag ik die lenen?”, lacht Jessica 
Mesman. NT2-leraar Rob Bekker stelt voor om eens naar 
de 95 procent van de leerlingen te kijken, die gewoon 
op tijd op school komt. “En begin je dan thuis?”, vraagt 
Mesman. “Dat vind ik een goede suggestie”, stelt Bekker, 
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“Waarschijnlijk al op de avond voor de schooldag. Er gaat 
veel goed en dat vergeten we.” 
Later vat hij Mesmans boodschap als volgt samen: “Jessica 
Mesman liet zien hoe binnen de eigen groep en binnen 
een aantal groepsafspraken gewerkt kan worden aan 
verbetering zonder dat dat als voice-over wordt ervaren. 
De groep stuurt als geheel, er is geen norm maar er zijn 
beelden en die beelden bespreek je met zijn allen. In het 
gesprek voedt de groep als het ware zichzelf op. Er is 
geen sprake meer van een norm die is vormgegeven in 
een checklist, er is geen sprake van feedback, er is een 
dialoog en men verkent samen de toestand en de weg 
naar verbetering.”

Ook kunstdocente Eline Stolp is getroffen door het 
betoog: “Je ziet soms mensen zuchten en vraagt je 
dan af: hoe maak je hier de energie los? Het is ook 
wel eens lekker om te focussen op wat goed gaat. Dat 
alleen al is een motivatie om dit te willen.” Mesman 
antwoordt door terug te komen op een voorbeeld van 
twee ziekenhuisafdelingen in Amerika, die gescheiden 
maar zeer intensief samenwerken, en waarbij de video 
reflexiviteit methode ervoor zorgde dat er niet alleen 
groot respect voor elkaars werk en allerlei nieuwe ideeën 

voor verbetering ontstonden, maar er ook extra energie 
in de tent kwam. “Mensen gingen blij aan de slag, met 
het gevoel: het gaat goed, maar het kan nog beter.”
“Je spreekt mensen ook echt aan op hun professionaliteit, 
hun kunde. Er is een ongelooflijke hoeveelheid 
competentie die op de werkvloer wordt ingezet en waar 
vaak overheen gekeken wordt. Dat is veel groter dan in 
alle regels gevat kan worden, want iedere dag is anders 
en iedere dag moet het weer goed gaan.” Daarmee 
vertrekt de zaal de nacht in. Om morgen weer op tijd op 
school te zijn en misschien alvast even te kijken met een 
nieuwe blik naar het buitengewone gewone.

Jessica Mesman sprak in de reeks Open Avonden van 
het NIVOZ. Dit verslag verscheen oorspronkelijk op 
www.hetkind.org. Meer over de NIVOZ-avonden van 
2017-18 vind je op www.nivoz.nl. Voor meer informatie 
over exnovatie als methode om het te hebben over 
goed-beter-best, kun je mailen naar 
j.mesman@maastrichtuniversity.nl

Fotografie: Larissa Rand
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Je-Na aan ‘t hart

Over heipalen, jenaplanprincipes en oude Grieken

Helpdesk voor jonge en startende directeuren

Een oud Grieks gezegde: “De toekomst komt van 
achteren”. Grieken geven hun geheugen aan elkaar 
door. In Griekse dorpjes wonen families dicht op elkaar 
en grootouders spelen een grote rol in het doorgeven 
van levenswijsheid.
Nee, we gaan niet op zoek naar een oude wijze 
directeur van een jenaplanschool op Kreta. Dan krijgen 
we het aan de stok met Peter Petersen. Wat we wel 
willen is zijn gedachtegoed aan elkaar doorgeven. Onze 
jenaplanvereniging spant zich de laatste jaren in om 
dit via het erkenningstraject haalbaar te maken voor 
iedereen: “We willen dat zoveel mogelijk kinderen zo 
goed mogelijk jenaplanonderwijs krijgen.”

De pijlers van het concept
Zonder heipalen bouw je geen huis en zonder 
pijlers bouw je niet aan ons jenaplanconcept. Om de 
draagkracht van de heipalen te berekenen werkt de 
architect samen met een constructeur. De daarvoor te 
gebruiken parameters zijn:

• De basisprincipes met de daarbij behorende 
indicatoren

• De zes kwaliteitscriteria
• De jenaplankernkwaliteiten met de daaruit 

voortkomende essenties

Als jenaplandirecteur ben je zowel architect van je 
school, als de constructeur die de berekeningen maakt 
om het gewenste concept te bereiken. 
Wanneer je aan tafel hebt gezeten in de begin 
negentiger jaren bij het tot stand komen van de 
basisprincipes, in de begin van deze eeuw bij het 
uitwerken van de zes kwaliteitscriteria of rond 2010 
bij de invoering van de jenaplankernkwaliteiten bezit 
je als constructeur een flinke voorsprong. De NJPV wil 
voor jonge, startende jenaplandirecteuren een helpdesk 
inrichten waarmee zij geholpen worden de pijlers van 
het jenaplanconcept scherper in beeld te krijgen en deze 
als constructeur te kunnen toepassen.
De kernvraag luidt: waar loop je als nieuwe 
jenaplandirecteur vanuit jenaplanperspectief tegenaan? 

We gaan op basis van het principe van de authentieke 
evaluatie te werk. Het proces bekijken vanuit positief 
perspectief: wat gaat goed? Waar zijn we sterk in? En 
wat gaan we met elkaar nog mooier maken? Op basis 
van een aantal startgesprekken willen we vaststellen 
wat er in een ‘Jenaplan toolbox’ moet zitten om deze 
doelgroep te ondersteunen.

Een paar basisvragen
• Hoe is de organisatie van het managementteam en 

het schoolbestuur?
• Hoe staat het met de deskundigheidsontwikkeling van 

het team?
• Hoe brengt de school de opbrengsten in beeld?
• Wat zijn uit jenaplanperspectief de sterke kanten 

van de school en good practice voor andere 
jenaplanscholen? Wat kunnen we ‘geven’?

• Waar lopen we vanuit jenaplanperspectief tegenaan. 
Wat willen we bij anderen ‘halen’?

Met z’n allen vormen we een landelijke stamgroep. 
Kenmerk van Jenaplan is dat oudere kinderen een 
tutor zijn voor de jonkies. Zou dat ook bij volwassenen 
lukken? In Nederland lopen op dit moment flink 
wat afgezwaaide jenaplandirecteuren rond met 
nog veel passie en ervaring. Het moet mogelijk 
zijn een maatjesproject te realiseren waarbij jonge 
jenaplandirecteuren de vruchten plukken van deze 
passie en ervaring. 
Inmiddels zijn Peter van Dijk, de vorige voorzitter van 
de NJPV, en Jan Jolink, voormalig AB-lid, bereid om mee 
te draaien. We gaan op zoek naar meer net gestopte 
jenaplandirecteuren bij wie het heilige vuur nog stevig 
brandt.

Ton Scheulderman, Penningmeester NJPV



-  mei 2017 39

En nu even pauze... Tot na de zomer!

-  september 2016 1T i j d s c h r i f t  v o o r  e n  o v e r  j e n a p l a n o n d e r w i j s

Diversiteit
Een vluchteling in je stamgroep

Zachte sfeer, stevige ambities in Groningen
Welke moedertaal mag er zijn in jouw groep?

Jaargang 32 · nummer 153 · september 2016

MENSEN EREN

-  november 2016 1T i j d s c h r i f t  v o o r  e n  o v e r  j e n a p l a n o n d e r w i j s

Kunst en cultuur
Acteur Ramsey Nasr: Kunst als vaccin

Vijf Jenaplanners over hun kunstbeleving 
De jenaplanschool van cabaretier Pieter Derks

Jaargang 32 · nummer 154 · november 2016

MENSEN EREN

-  januari 2017 1T i j d s c h r i f t  v o o r  e n  o v e r  j e n a p l a n o n d e r w i j s

Identiteit: Dit ben ik
De levenslust van Carolyn Nagtzaam

Intrinsieke motivatie voor de tafeltjes 
Marcel van Herpen: tussen oneliners en ernst 

Jaargang 32 · nummer 155 · januari 2017

MENSEN EREN

-  maart 2017 1T i j d s c h r i f t  v o o r  e n  o v e r  j e n a p l a n o n d e r w i j s

Kiezen
Een stamgroepleider kiest de hele dag

Hyperion: de kinderen als Grote Denkers
PP-prijswinnaar De Zilvermeeuw en de iPad

Jaargang 32 · nummer 156 · maart 2017

MENSEN EREN

Van Woord naar Wij! Landelijk project jenaplanscholen tijdens Kinderboekenweek 2017.

‘Onderneem met jouw talent. Maak samen een boek in één dag!’

Aanmelden: administratie@njpv.nl
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De inspecteur zou komen. 
Zijn aanstaande komst hield mijn collega’s in z’n greep. 
Hoewel ik best nerveus kan zijn, verbaasden mij de 
nachtmerries van het team. 
Maar ik was nieuw. 
Om precies te zijn was ik nog maar twee weken betaald 
leerkracht.
Misschien kwam het omdat ik eigenlijk nog niet anders 
gewend was dan dat er een opleidingsdocent of mentor 
achter in het lokaal mijn les zat te bekijken.

Een van mijn gloednieuwe collega’s, een rossige reus van 
een vent, had besloten om op de dag dat de inspecteur 
kwam, zijn verjaardag te vieren. 
Zijn echte verjaardag was eigenlijk 3 maanden later. 
Er was in ieder geval taart. 
Een grote luxe taart. 
We zongen hem, zoals altijd, met de hele school toe en de 
inspecteur deed dapper mee.

Bij de koffie kon mijn rossige reusachtige collega zo snel 
geen mes vinden. 
Met een bulderend enthousiasme over zijn eigen 
vindingrijkheid sneed hij de taart aan met een 
leerlingenliniaal.

Zo’n liniaal die al generaties van leerlingengraffiti droeg.
Hij verdeelde de taartpunten door ze uit de taart te 
graaien en ze op een gevouwen A4tje te kwakken.
Ook voor de inspecteur. 
De man zat te griezelen.

Anderhalve maand later kwam de inspecteur zelf vertellen 
wat hij van onze school vond. 
Meer zwak dan sterk.
Mijn collega’s gingen fel tegen hem in het verweer.
Maar hoe langer de inspecteur sprak, hoe meer ik het met 
hem eens was.
Ik zei niets en worstelde in stilte met mijn gloednieuwe 
loyaliteit.

Onder druk van het inspectierapport zijn we met zijn allen 
aan de slag gegaan. 
We groeiden in mijn ogen de goede kant uit.
Dankzij de inspecteur. Dat was wel een grote luxe taart 
waard.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

De Inspecteur en de verjaardagfraude


