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oude woorden, die het Middeleeuwse gildestelsel in herinnering roepen: een 
ambachtelijk leren met groot respect voor de meester, diens vakmanschap 
en de beroepstraditie. Wat betekenen die woorden in het Jenaplan? En hoe 
kan de trits leerling-gezel-meester richting geven aan de dynamiek in de 
stamgroep?
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“Misschien wat rigide, dat Middeleeuwse leerling-gezel-meester. Want niet elke 
nieuwkomer is een beginneling en niet elke afzwaaiende groep 8’er is een meester.” 
Meester-sfeermaker Kees Groos opent dit nummer
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Met de gezel in je groep kún je niet meer zwart-wit denken
Een viertal jenaplanners dat nadenkt over een drie-eenheid: de driejarige stamgroep in 
relatie tot de rollen leerling-gezel-meester: “De gezelrol geeft een kind de ruimte om 
geleidelijk te groeien. Het helpt je genuanceerd te denken over ieder individueel kind.”
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Het gebruik van de termen leerling, meester en gezel geeft extra kleur aan je denken 
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af om je kinderen hún rol van meester te laten aannemen.”
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Schoolreportage: De Pandelaar in Gemert
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komt om iets te doen. Jij doet, jij handelt. Met wat jij doet, kan ik daarna iets doen.”
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Het mag er bij eerste blik chaotisch ogen, maar Marco Mout en de jongeren die bij hem 
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“Voor mij verandert er het allermeest”, zei onze dochter 
– toen nog vijf – met grote stelligheid. Ze is een meisje 
dat de schijnwerpers niet schuwt en de wereld graag 
beziet met zichzelf als middelpunt. Maar ze had gelijk: 
met de komst van haar kleine broertje, geboren op 17 
mei, verschoof haar rol drastisch. Ze expliciteerde haar 
redenering als volgt: wij wáren al vader en moeder, haar 
grote broer wás al oudste. Maar zij – zij werd behalve 
kleíne zus nu ook gróte zus. De jongste werd middelste. 

Deze zomer waren we voor het eerst met z’n vijven. 
Het was gloedvol en boordevol. Intens en intensief. 
Niet vreemd, merkte iemand op: “Bedenk eens hoeveel 
meer relaties er ontstaan met één kind extra in je 
gezin. Hoeveel groepjes van vier, van drie, van twee er 
mogelijk worden.” Het deed me denken aan rekenen 
met faculteiten op de middelbare school: een rood 
en een blauw balletje kunnen op twee manieren op 
volgorde liggen: rood voor of blauw voor. Met drie 
balletjes heb je al 3 x 2 x 1 = zes mogelijkheden. Met vier 
24. En bij vijf balletjes ontstaan er 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 
mogelijkheden. (We rekenen verder met Belinda Terlouw 
vanaf pagina 34.)

Meerdere Jenaplanners merken in dit nummer op dat 
er in Peter Petersens ideaal van de driejarige stamgroep 
iets soortgelijks gebeurt: wanneer je alleen oudsten en 
jongsten bij elkaar zet, krijg je een zwart-wit indeling 
van de wereld: zij die nieuwkomen versus zij die al 
weten. Maar met die middengroep neemt opeens de 
dynamiek toe en raak je het binaire denken voorbij. 

Petersen gebruikt voor zijn driejarige stamgroep de 
metafoor van het Middeleeuwse stelsel van leerling, 
gezel en meester. Maar wat is de rol van die middelsten 
precies: zijn ze het cement van je stamgroep? De 
cultuurdragers? De freewheelers? De bruggenbouwers? 

Bij het woord ‘gezel’ moest ik denken aan Rob Bekker, 
leraar Nederlands op een internationale schakelklas, 
die niet spreekt over zijn ‘leerlingen’, maar zijn 
‘taalgezellen’. Op pagina 20-21 legt hij uit hoe de taal 
die je kiest invloed heeft op je waarneming van de 
wereld. 

Dat Middeleeuwse gildemodel bracht me ook bij de 
oude Kruittoren in mijn eigen thuishaven Zutphen. 
Aan de voet daarvan heeft kunstenaar en eindbaas 

Marco Mout een makerspace geïnitieerd onder de naam 
‘WALHALLAb’. Leerling-gezel-meester ligt hem na aan 
het hart: bij hem kan een meisje van 11 leermeester 
houtbewerken zijn van een knul van 17. Net als Rob 
Bekker denkt hij in ambachtelijkheid. Het mag dan 
heel hipperdepip zijn om je vakonderwijs te etaleren in 
‘meester-gezel’-vorm, Marco laat zien dat ambachtelijk 
leren een serieuze omgang vraagt met je leermeester, 
met de ambachtelijke tradities, met je gereedschappen. 
Pas dan word je een maker: iemand voor wie denken en 
doen één onlosmakelijk geheel zijn.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

De gezel is er niet voor de gezelligheid 

Cartoon: Frank de Man
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“Het is misschien wat rigide, die Middeleeuwse drie-eenheid van leerling-gezel-

meester”, mijmert redacteur Kees Groos, als hij zijn team en zijn stamgroep beziet. 

Want: niet iedere nieuwkomer is een beginneling en niet elke afzwaaiende groep 

8’er is een meester. Het verschilt per persoon. Per vaardigheid. 

Per groep. “Neem Maarten, die zelf moeite met lezen heeft, maar 

daardoor een magistrale leestutor blijkt voor de middenbouwers.”

Net in de klas, alles is nieuw. Je bent nerveus. De 
bovenbouw. Dat is wel erg spannend. Ze zijn hier 
allemaal al groot. Toch weet je dat je makkelijk contact 
maakt door je open houding en je humor. Maar ja, 
gaat dat dan toch lukken? Je bent dan wel nieuw, maar 
gelukkig zijn er ook die er al veel langer zijn. Sommigen 
drie jaar, maar anderen wel tien of meer… Vanaf het 
eerste moment dat ik op school kwam werken voelde ik 
dat ik het niet alleen hoefde te doen. Ons team is een 
stamgroep!

Toen ik net begon was ik al 
meester in het maken van sfeer

Toen ik begon was ik niet de enige jonge hond, zoals 
we wel genoemd werden. We hadden een gemêleerd 
team van begin twintig tot in de vijftig. Veel steun 
heb ik gehad van de oudgedienden die je van raad 
konden voorzien. Als er bijvoorbeeld ouders kwamen 
waar je wel erg nerveus van werd. Of wanneer je in 
vergadering beleid aan het maken was en ze een brok 
kennis met zich mee droegen. Ook was het fijn om met 
de andere beginnende leerkrachten te praten, nieuwe 
ideeën uit te wisselen en even stoom af te blazen. Onze 
stamgroepleiders in de vorm van het MT weten maar 
al te goed hoe ze de kwaliteiten van verschillende 
teamleden in kunnen zetten.

We zijn zestien jaar verder en inmiddels weet ik aardig 
hoe het moet. Het team is nog steeds zo gemêleerd, met 
nieuwe jonge honden. Mijn rol in het team is van leerling 
gegaan naar gezel. Of misschien al meester? Ik weet het 
niet… Toen ik net begon was ik al meester in het maken 
van sfeer, het presenteren en bedenken van vieringen en 
het inspireren van kinderen. Nu ben ik nog steeds geen 
meester in het maken van notulen, het opstellen van 
groepsplannen of handelingsplannen en het inplannen 
van trajecten. 

De titel van dit nummer, leerling-gezel-meester, doet mij 
wat rigide aan. In de Middeleeuwen begon je als leerling 
bij een meester, je had nog niks te zeggen en keek de 
kunst af bij de expert. Je klom op naar gezel. Je kreeg 
wat meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid tot je 
uiteindelijk bij het gilde als meester werd opgenomen en 
je geheel zelfstandig aan de slag kon gaan, met op jouw 
beurt weer een leerling om op te leiden.

Zo werkt het natuurlijk niet op school en in de 
stamgroep. Toen Tuur in jaar 6 in mijn klas kwam kon 
hij al de beste teksten schrijven van iedereen. Deze 
jongen had een woordenschat die nauwelijks in het 
lokaal paste en zijn fantasie was zo groot dat hij dat 
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zelf niet kon voorstellen. Jeroen was in groep 7 al onze 
ict-expert. Isabella kon al beter tekenen dan menig 
brugklasser en Kuba al beter rekenen. Daarnaast kon 
Maarten ondanks zijn moeite met lezen toch tutor zijn 
van een middenbouwer. Meester in iets waarin je geen 
meester bent. Leerling-gezel-meester is per vaardigheid 
verschillend en per samenstelling van de groep. De 
verschillen in kinderen en hun talenten zijn de smeerolie 
van de stamgroep. Als het goed lukt zie je continu 
iedereen van elkaar leren. Middelsten, jongsten en 
oudsten door elkaar.

Op de pabo, toen ik nog niet eens een jonge hond 

was maar een puppy, heb ik één stage gelopen in een 
groep 8, alléén groep 8. Ik vond het saai. Er gebeurde 
te weinig. Ik miste dynamiek. In de maatschappij heb je 
continu te maken met leeftijdsverschillen en verschillen 
in ervaring en in deze groep zaten kinderen acht jaar 
lang bij dezelfde kinderen met dezelfde leeftijd. Het 
voelde als een onnatuurlijke situatie. Het leren wordt op 
een natuurlijke manier bevorderd door een heterogene 
groep. Het gaat (bijna) automatisch en levert zo veel 
meer op dan alleen kennis. Dat is iets wat ik iedereen 
gun: zowel in de stamgroep met je kinderen, als in het 
zijn van een stamgroep als team.
Woef!



“Met de gezel in je groep kún je niet meer zwart-wit denken”
Vier jenaplanners over de rijke rolverdeling in de stamgroep

Geert Bors
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Als een van de opvallende kenmerken van jenaplanonderwijs, is er op de 

meeste scholen een driejarige stamgroep. “Dat heeft Peter Petersen niet 

bedacht om het jou lastig te maken. Daar had hij een bedoeling mee”, stelt 

Freek Velthausz. Met jenaplanexperts Hilde Venema, Hanneke van Veldhuisen 

en Peter te Riele buigt Freek zich over de rollen van leerling, meester en 

vooral: gezel. Hanneke: “In je gezin is er geen ontsnappen aan je plek. In een 

stamgroep ga je door alle rollen heen. Dat verrijkt je enorm.”
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Vier jenaplanners over 
de rijke rolverdeling 
in de stamgroep

“Niet in iedere stamgroep krijgen de rollen van leerling, 
gezel en meester vorm”, stelt Hilde Venema, pal voor 
de zomervakantie en terugkijkend op een mooi jaar. “Je 
moet er niet te makkelijk vanuit gaan dat het er in elke 
groep zo maar is.” Veel van het randvoorwaardelijke 
daarvoor legt ze bij de stamgroepleider: “Er moet 
veiligheid in de groep zijn. Betrokkenheid. Kinderen 
moeten zich lekker voelen, om zich kwetsbaar op te 
kunnen stellen. De groep moet elkaar goed kennen en 
op elkaar ingespeeld zijn.”

De vraag ging over een levendig voorbeeld waarin de 
rolverdeling prachtig werkte en Hilde duidt daarbij 
meteen op de complexiteit: “De rollen zijn heel erg 
in beweging. Als groepsleider stel je je, paradoxaal 
misschien, kwetsbaar op om groepsleider te kunnen 
zijn. Ik ben bijvoorbeeld niet altijd de meester: ik ben 
weliswaar opgeleid om kinderen iets bij te brengen en 
ben daarin ‘meester’, maar op school ben je met veel 
meer bezig dan alleen vakkennis. Sommige kinderen 
hebben bijvoorbeeld meer ervaring met persoonlijk 
verlies. Ik heb mijn ouders nog, dus in die gevallen laten 
zij mij zien hoe je met verlies omgaat.”

Op Hildes school, de Zevensprong in Boskoop, is er een 
tijd gewerkt met tweejarige stamgroepen, maar de 
school is terug naar driejarig. Het komt de mogelijkheid 
om te werken met de drie rollen ten goede, meent 
de bovenbouw-stamgroepleider: “We hebben het 
teruggedraaid, omdat we vinden dat kinderen meer 
gelegenheid moeten hebben om samen te werken. Voor 
de zomer was er een presentatie van een jongen uit 
het achtste jaar en een meisje uit jaar 6. Die jongen – al 

bijna een pubervent – had nooit gedacht dat het iets 
zou opleveren om met een zesdejaars te werken. Maar 
het bleek een gouden greep: een puik werkstuk over 
het Muiderslot en je zag beiden voor de groep groeien. 
‘Ik heb iemand iets geleerd, ik heb geleerd hoe je een 
werkstuk moet maken’, zei de jongen trots tijdens de 
evaluatie. Het meisje was ook trots, omdat ze nu veel 
meer kennis had gekregen over het schrijven van een 
werkstuk: ‘Die kan ík volgend jaar weer doorgeven.’”

Petersens ideaal
Freek Velthausz is het met Hilde eens over de mogelijk-
heden die de driejarige stamgroep biedt, om de rollen 
van leerling, gezel en meester goed te benutten. Hij gaat 
daarvoor naar de bron: “Peter Petersen heeft beschreven 
dat hij het belangrijk vindt dat je drie leeftijdsgroepen 
in één klas zet. Hij hamerde op die drie jaar, omdat je 
dan niet meer de mogelijkheid hebt om alsnog terug te 
vallen in het denken in leerklasjaargroepen en de ene 
helft instructie geeft, terwijl de andere iets anders doet. 
Daarin heeft hij ongelijk gekregen, want het gebeurt 
nog steeds: kijk bijvoorbeeld hoe rekeninstructie op veel 
jenaplanscholen toch in jaargroepen gegeven wordt.” 
[zie voor rekenles in de stamgroep het artikel op pagina’s 
34-39]. 

“Petersen kende iets dat op een stamgroep leek uit zijn 
eigen jeugd: hij zat op een kleine dorpsschool met zo 
weinig kinderen, dat drie of vier leeftijden bij elkaar 
zaten. Samen vormden ze een groep, waarbij de oudsten 
de jongere kinderen hielpen én waarbij er door die 
variantie voor ieder kind gelegenheid was om zijn eigen 
leerlijn met eigen uitdagingen te volgen. Ik denk ook dat 
meegespeeld heeft dat hij uit een groot gezin kwam.”

“Wat Petersen daarbij ook voorstond, was het waar-
borgen van de continuïteit in de groep. Met drie jaar 
in je groep, stroomt er aan het eind van het schooljaar 
maar één derde van de kinderen uit. Het grootste 
gedeelte, inclusief de middengroep die twee jaar 
heeft meegelopen en klaar is om de meesterrol op te 
pakken, blijft zitten. Dat rechtvaardigt de inzet van de 
groepsleider om de cultuur van de groep goed te krijgen, 
want die cultuur blijft. Bij een tweejarige stamgroep is 
dat ingewikkelder, laat staan bij een jaargroep die als 
geheel vertrekt en waarbij je ieder jaar opnieuw moet 
investeren.”

As aanbidden of vuur doorgeven
Ook Peter te Riele begint bij Petersen in zijn be-
schouwing op de drie rollen: “Ik ken Het kleine Jenaplan 
niet uit mijn hoofd, hoor. En ik haal ook veel uit andere 
bronnen, zoals de boeken van Kees Both en het werk 
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van pedagogen als Korczak, Freinet en Montessori.” Toch 
wordt de bottomline van zijn denken sterk bepaald door 
Jenaplan. 

“Ja, Petersen schrijft expliciet over de driejarige 
stamgroep en de rollen van de jongste, middelste en 
oudste daarin”, gaat Peter te Riele verder. “Ik hecht 
eraan om de bron tot me te nemen, maar ik maak daarbij 
meteen de kanttekening dat het honderd jaar geleden 
geschreven is. Er is een uitspraak die aan verschillende 
denkers wordt toegeschreven: traditie gaat om het 
doorgeven van het vuur, niet om het aanbidden van de 
as. We moeten niet tot op de letter vasthouden aan wat 
Petersen destijds zei, maar het durven te interpreteren 
naar het nu, naar onze hedendaagse context.” 

Precies dat maakt dat Te Riele zijn stamgroepleiders-in-
opleiding uitnodigt in een meester-gezel-achtige setting 
om zich de traditie van Peter Petersen eigen te maken: 
“Studenten vloeken vaak op Het kleine Jenaplan. Te 
lange zinnen, te droge taal, hoor je dan. En toch blíjft 
het verplichte kost, als je Jenaplanner wil zijn. En dus 
laten we studenten het boek presenteren op hun eigen 
manier. De een komt met een powerpoint, de volgende 
met een mindmap. We hebben er ook een soort Cito-
toets, met een knipoog, van gemaakt. Dat is een mooie 
manier om het toegankelijk te maken: soms moet je heel 
scherp formuleren en stevig terugzoeken waarom iets 
antwoord A en niet B is.”

Balansoefening
De driejarige stamgroep en de rollen van leerling-
gezel-meester liggen in een logisch verlengde van 
elkaar, stelt Peter te Riele: “Dat die dynamiek met drie 
rollen uitstekend werkt, zie je op scholen, maar neem 
bijvoorbeeld ook de beschrijvingen van Jacques Vriens in 
Is de klas nog wel zo gelukkig?, waarin hij beschrijft hoe 
hij korte tijd leerkracht was op een school met maar één 
klas. Er ontstaat daar een gezinsmodel, met alle rollen, 
die steeds weer wisselen.”

“En ook succesvolle sportcoaches zie je werken met de 
drie rollen”, zegt Peter. “Zonder dat hij weet van zijn 
raakvlakken met Jenaplan, beschrijft hockeycoach Marc 
Lammers dat hij – wanneer hij een team van 18 leden 
selecteert – kiest voor zes jonge spelers, zes basisspelers 
en zes seniors. Zodra je die balans verstoort, geeft het 
problemen. Ook basketbalcoach Herman van den Belt 
werkt met vijf buitenlandse routiniers, vijf werkers en vijf 
talenten. Weer die driedeling.”

Hanneke van Veldhuisen, al 25 jaar bovenbouw-
stamgroepleider, lepelt de levendige voorbeelden ook zo 
op uit haar stamgroep op Antonius Abt: de doordraaidag, 
waarop de groep van volgend jaar alvast aan elkaar 
mag snuffelen. Het schoolkamp, waarbij de oudsten een 
weliswaar legendarisch enge spooktocht organiseren, 
maar bij iedere stap aan de jongsten vragen of het wel 
kan. En dan is er de groep-8-dag, aan het eind van het 
jaar, waarbij de jongsten en middelsten een brief schrijven 
aan de vertrekkende groep. De groep 8’ers zelf schrijven 
dan een brief over hun eigen schoolloopbaan, waarin 
duidelijk wordt hoe ze telkens op de golven van leerling, 
gezel, meester door de jaren opgeschoven zijn. 

 “Dat zijn parels van brieven. ‘Lieve Amelie van bijna 
4’, begint de afzwaaiende Amelie tegen haar acht jaar 
jongere zelf. ‘Ik weet het nog als de dag van gisteren. Je 
kwam de klas inlopen als een verlegen en bang meisje. 
Rugzak op je rug, knuffel erin en je handje vastgeklemd 
in die van je moeder. Toen wist je nog niet wat er 
allemaal zou gaan gebeuren in de 8 jaar die voor je 
liggen. En daarom wil ik je vier dingen vertellen, leren 
en voorbereiden.’ En dan begint ze te vertellen over 
vriendschap, over leren, over de juffen én over wat de klas 
voor haar zal gaan betekenen:
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‘Een klas is niet zomaar een stelletje kinderen dat bij 
elkaar is gezet. Nee, het is een groep waar je bij hoort 
en waar je je veilig voelt. Iedereen gaat in de komende 
jaren dingen meemaken die niet fijn zijn (opa’s en 
oma’s die doodgaan, ouders die gaan scheiden, ruzies). 
Juist bij zulke gebeurtenissen is het heel fijn om ergens 
bij te horen en even afgeleid te worden door andere 
dingen te doen met je klas. Je zult merken dat je niet 
de enige bent die nare dingen meemaakt en daardoor 
hoef je je ook niet alleen te voelen. Je klas is er echt 
voor je als je ze nodig hebt en de kinderen zullen je 
helpen.’ (Uit de brief van Amelie)
 
De jongsten brengen mildheid
“Ik was thuis de oudste van drie”, reflecteert Hanneke 
na haar voorbeelden. “Vanuit die positie werd ik 
iemand die goed hulp kon bieden en kon zorgen, maar 
het heeft tot ver in mijn volwassen leven geduurd voor 
ik ook leerde te mogen vragen. Mijn broertje had de 
middenrol en ik zie aan hem ook gedragingen die daar 
typisch voor zijn. In het gezin is er geen ontsnappen 
aan je rol. In een stamgroep ga je door alle rollen heen. 
Dat is een ervaring die je alle kinderen gunt. Het geeft 
hun enorm veel inzicht, maar mij ook. Als groepsleider 
word je completer en dan ga je die ervaring van 
diversiteit, van met elkaar samenleven, uitdragen.”

Freek Velthausz: “Het is raar: op straat, thuis, in de 
samenleving ben je altijd met mensen van verschillende 
leeftijd. Alleen in het onderwijs word je gegroepeerd 
op je geboortedatum. Net als Hanneke zegt, is het 
inderdaad een groot voordeel van een driejarige 
stamgroep, dat je drie keer door de rol van jongste, 
middelste, oudste – leerling, gezel, meester – mag 
gaan. Er zijn verschillen tussen mensen en het is handig 
als je dat ook binnen school al kunt ervaren. En in een 
groep met meerdere leeftijden is het gemakkelijker 
om dat minder vanuit een competitiesfeer te doen: als 
iedereen even oud is, wil ík het hardste kunnen rennen. 
Maar dat een joch van twee jaar ouder sneller is, is best 
logisch. Dus dat hoeft dan niet. Daarmee wordt dat 
concurreren wat meer ontzenuwd en komt er meer oog 
voor ieders eigen kwaliteiten.”

Bovendien, zo stelt Freek, heft een stamgroep met 
drie jaargroepen met de gezel in het midden het 
dualiteitsdenken op: “Je hebt meer dan oudsten en 
jongsten, meer dan ‘jij hoeft nog niks te weten’ en 
‘jij moet alles al weten’. Dat leidt tot polarisatie en 
ik denk dat onze maatschappij er last van heeft als 
dat zwart-witdenken gestimuleerd wordt. Drie jaar 
brengt de grijstonen erin. De gezelrol geeft je de 
ruimte om geleidelijk te groeien, te experimenteren. 

Om iets wel te doen of juist nog even niet. Het helpt je 
genuanceerd te denken over ieder individueel kind.”

Ook de jongste – de ‘leerling’ – heeft zijn rol te spelen in 
de balans, vult Hilde aan: “Ik ben blij dat ik de kinderen 
van 9, 10 jaar weer in de bovenbouw heb. Het milde in 
de groep wordt er weer door aangewakkerd. Een jongste 
kan vertellen dat hij in het weekend met lego gespeeld 
heeft. ‘Ja, gaaf’, hoor je dan in de kring van de groten, 
‘Ik heb ook nog een bak met lego staan.’ Het was eerder 
not done om over lego te praten. De jongsten brengen 
mildheid, ze doen de zorgzaamheid en openheid bij de 
oudsten ontwaken.”

Cement, cultuurdrager, freewheeler
Toch nog wat nadrukkelijker over die gezel. Want 
die geeft kleur aan de trits. Het woord riekt naar 
eerdere tijden. Naar de Middeleeuwse gildes, naar de 
ambachtelijke trots en het doorgeven van tradities. Hoe 
werkt die rol in de stamgroep? 

Hanneke van Veldhuisen: “De gezelrol is in mijn beleving 
de doorlevingsrol. De gezel krijgt de ruimte om te 
doorleven, om te vlinderen, om nog een beetje leerling te 
zijn maar ook al te schurken tegen de meesters. Het is meer 
dan een ‘tussenjaar’. Een kind uit jaar 7 schreef in haar 
brief: ‘Dit jaar was anders dan alle andere. We hebben het 
nieuwe gehad, maar we moeten nu ook leren doorzetten.’ 
Er valt heel wat te doorleven in de gezellenrol. Behalve 
de leerstof ook het sociale: na twee jaar samen, gaan je 
maatjes uit jaar 8 weg. Het is aan jou, om met de groep 
6’ers een nieuwe band te smeden, vanuit jouw rol als 
oudere. Daarmee zie ik dat die kinderen in de gezellenrol 
– die jongens en meiden van tien, elf jaar – heel erg bezig 
zijn met het zoeken naar verbindingen, met de ander, 
met hun wereld en met zichzelf. Dat is belangrijk, op weg 
naar het slotjaar. Nou ja, het doorleven van al die rollen is 
belangrijk voor je hele leven.”

Vier jenaplanners over 
de rijke rolverdeling 
in de stamgroep
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Gezel is een wat ouderwets woord, vindt Hilde Venema: 
beginner, gevorderde, expert voldoet voor haar ook. 
Freek vindt het een mooie term, ook vanwege zijn 
historische connotaties: “Van de meester werd in de 
Middeleeuwen verwacht dat hij op zichzelf stond. Dat 
hij de maatschappelijke verwachtingen van het hebben 
van een eigen ‘winkel’ kon dragen en een gezin kon 
voeden. Een gezel als ook ‘vrijgezel’, in de zin van nog 
niet aan een ander verbonden. Daarin schuilt een mate 
van ongedwongenheid, van nog niet vastgelegd zijn, 
van nog mogen freewheelen. In een stamgroep heeft de 
gezel de ruimte om te experimenteren met het meester-
worden.”

Peter te Riele ziet de gezelrol als het cement van de 
stamgroep: “De gezel is basis, degene die al een tijd 
meeloopt, maar nog niet weggaat en in die zin de 
cultuurdrager van de stamgroep is. Trouwens, ook in 
negatieve zin: als er veel gepest wordt in een stamgroep, 
is dat de cultuur die blijft, als de oudsten vertrekken en 
2/3 van de groep blijft.” Het is dus zaak te investeren in 
de groepscultuur en de kinderen daar expliciet deel van 
te maken en verantwoordelijkheid in te geven: “Dan 
maakt de gezel het ‘gezelliger’, door geen dualiteit maar 
veelkleurigheid te brengen.”

Alle vier haasten zich erbij te zeggen dat de rollen 
niet per se samenvallen met de drie jaargroepen in 
een stamgroep. Peter te Riele: “Het is geen hiërarchie 
op basis van leeftijd, maar op basis van kunde, van 
functioneren in de groep. Een jongste kan ook meester 
zijn in de stamgroep, op het gebied van bijvoorbeeld 
een sport, een hobby of het werken met computers.” 
Hanneke: “Ik noem het onderscheid tussen jaargroepen 
eigenlijk zelden, alleen als ik bijvoorbeeld een lees- of 
spellingsinstructie geef. Juist het vloeibare van drie rollen 
maakt dat iedereen op zijn eigen manier, op zijn eigen 
tempo, van elkaar lerend aan de slag kan.”

Mini-college
En tenslotte, wat betekent het denken in leerling-gezel-
meester voor de opstelling van de stamgroepleider? 
Peter te Riele heeft er een korte studie naar gedaan en 
vangt een boeiend mini-college aan: “Om het ontstaan 
van de rollen succesvol ruimte te geven, vond ik vijf 
voorwaarden of aandachtspunten. Allereerst gaat het om 
‘erkende perifere deelname’, oftewel: er is sprake van 
een ‘assistentenrol’ waarvan het door iedereen erkend is 
dat die er is en dat die mag groeien. Een meester heeft 
vaak de hoofdrol, maar kan ook terugtreden en een rol 
opnemen als toeziend oog, terwijl hij de assistent laat 
oefenen.”

“Dan is er identiteitsvorming: de lerende wordt 
gesocialiseerd als lid van een gemeenschap – of dat 
nou een ambachtelijke werkplaats of een stamgroep 
is. Dat betekent dat er zich ook gezellen of meesters 
verantwoordelijk moeten voelen voor het opnemen 
van de leerling in de groep”, vervolgt Peter. “Ten 
derde zijn er informele contacten nodig om het leren 
te laten plaatsvinden: niet alleen de professor of de 
stamgroepleider is het doorgeefluik, maar ook je peers, 
je maatjes. Dan helpt het als je groepsgenoten net wat 
ouder of meer ervaren zijn.”

Een vierde aandachtspunt is dat het leerproces 
gestructureerd is van randactiviteit naar kernactiviteit. 
Peter: “Je kijkt eerst toe, ziet het proces en wat het 
eindstadium is. Dan leer je dus ook de bedoeling, de 
kwaliteitscriteria. Als je ziet hoe mooi de ‘meesters’ 
in je groep voorlezen, wil je dat ook. Daarin word je 
geleidelijk meegenomen.” En tenslotte heeft Peter als 
vijfde voorwaarde gevonden dat in dit leren expliciete 
instructie niet de dominante leervorm is: “Veel 
overdracht van meester tot gezel vindt plaats in de 
ervaring, in het doen, oefenen, proberen.”

De spelende stamgroepleider
Hilde en Hanneke herkennen een aantal van die 
voorwaarden uit hun eigen praktijk. Hilde: “Ja, een 
stamgroepleider moet veel voorwaardenscheppends 
doen. Bij ons doen we dat door veel in gesprek te zijn. 
In de kring, in vergaderingen met elkaar. Spel is een 
belangrijk element in mijn leiderschap om de leerlingen, 
gezellen en meesters elkaar te laten leren kennen. Het is 
ook het spel van je werk: ik speel met de groep, met de 
afstanden in de groep, de rollen. Je bent veel meer dan 
alleen leraar. Je bent nu eens de psycholoog, dan weer 
de bemiddelaar en soms moet je je even terugtrekken 
om de meesters in je stamgroep meester te laten zijn.”

Freek Velthausz sluit zich daarbij aan en keert terug 
bij Peter Petersen: “Je moet je afvragen: waarom 
heeft Petersen jouw groep ingedeeld in een driejarige 
stamgroep? Niet om het jou lastig te maken. Hij heeft 
daar een bedoeling mee. De kinderen zijn niet van de 
juf of de meester, maar van zichzelf. Wat je doet is ze 
motiveren, inspireren, verleiden om hun wereld in te 
stappen en te leren kennen. Maar dat moeten ze zelf 
doen: you can lead a horse to the water, but you cannot 
make it drink.”

Dit artikel kwam tot stand op basis van telefonische 
interviews met Hanneke, Hilde, Freek en Peter.



“Je hoeft geen oudste te zijn om meester te worden”
Interview over leerling-gezel-meester in de driejarige stamgroep
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Zoals het in de Middeleeuwse gildes gebeurde, doen we het niet meer. Maar ook in 

het Jenaplan wordt de drieslag ‘leerling – gezel – meester’ gehanteerd. Redacteur 

Marjon Clarijs sprak met twee stamgroepleiders om te ontdekken hoe zij die rollen 

begrijpen. Niet toevallig van een school, waar net de overgang van twee- naar 

driejarige stamgroep vorm gekregen heeft. “Soms moet je als stamgroepleider van je 

‘meesterstoel’ af om je kinderen hún rol van meester te laten aannemen.”
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Van vroeger uit komt de drieslag leerling – gezel – 
meester voort uit het Middeleeuwse gildestelsel: de 
leerling is nieuw opgenomen en nog in opleiding. De 
gezel heeft een basisniveau bereikt, maar is niet volleerd 
en verkeert nog onder de vleugels van de meester. Pas 
na een geslaagde meesterproef wordt een gezel zélf 
meester, is hij volledig ingewijd in de tradities van het 
métier en is zijn opleiding voltooid. 

Onder schijnbare ‘luiheid’ ligt een 
aandachtige interesse voor wat 
de meesters te berde brengen

In het jenaplanonderwijs wordt de term leerling – 
gezel – meester ook gehanteerd, maar hoe geven 
jenaplanscholen vandaag in hun dagelijkse praktijk 
gestalte aan deze termen? En wat is de betekenis ervan 
in de stamgroep? Op zoek naar een antwoord sprak 
ik met stamgroepleiders Marcel Hofstee en Anna Boer 
van Jenaplanschool de Vuurvogel in Assen. De school 
heeft dit jaar gewerkt aan een gedegen overgang van 
een twee- naar een driejarige stamgroep. De afgelopen 
maanden hebben de teamleden samen met de kinderen 
al gewerkt in driejarige stamgroepen. 

Een voelbaar verschil
“Leerling – gezel – meester? Ik ken de termen uiteraard 
wel van Jenaplan, maar hier op school zijn ze niet heel 
gangbaar”, zegt Marcel. “Nee”, vult Anna aan. “Ik 
denk dan meteen aan jongste – middelste – oudste. 
Daar spreken we wel over, zeker nu we naar driejarige 
stamgroepen gaan. Een leerling is de jongste; stelt veel 
vragen en kijkt af van de meester hoe het moet en wat er 
van hem/haar verwacht wordt. De meester is degene die 
de rol heeft om anderen te helpen en te ondersteunen.” 
Beiden beamen dat er een voelbaar verschil tussen die 
twee tritsen is. Marcel: “Vanuit de laatste deel je je groep 
toch eerder in in jaargroepen, terwijl dat bij leerling – 
gezel – meester makkelijker kan worden losgelaten.” 
Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de meesterrol 
altijd is voorbehouden aan de oudsten van de groep: 
“Kinderen hebben veel verschillende talenten en kunnen 
dus de jongsten van de groep zijn, maar tegelijk ook een 
meester op een bepaald gebied, en dus hulp bieden of 
de leiding nemen in de groep.”

Wat is dan volgens de stamgroepleiders de rol van de 

gezel in dit geheel? “De gezel is de middelste en daarbij 
tevens de verbindende factor. De gezel kan rustig kijken 
naar de meester hoe het gaat en hulp bieden aan de 
leerling waar het kan”, meent Anne. Je hebt als gezel 
volop de ruimte om jezelf nog te ontwikkelen, zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel. Aan de middelsten in 
de stamgroep stel je al dan niet bewust toch andere, wat 
minder stringente eisen, stellen beiden: “Bij de oudsten 
verwacht je, als stamgroepleider, ook dat ze de rol van 
meester op zich nemen in de groep.”

Soms moet de stamgroepleider ‘lui’ zijn
Het interview neemt gaandeweg de vorm van een 
gesprek aan. Om in je stamgroep daadwerkelijk 
goed gebruik te maken van de leerling – gezel – 
meester, zo stellen we vast, is het van belang dat je als 
stamgroepleider ook kunt denken in die rollen, en dat je 
zelf van je ‘meesterstoel’ af kunt stappen om je kinderen 
de gelegenheid geeft om hún rol van zich ontplooiende 
gezel en vooral die van meester te kunnen aannemen. 
In stamgroepen waar kinderen echt meester kunnen 
en mogen zijn, leunt de stamgroepleider voor het oog 
wat vaker achterover. Onder zijn of haar schijnbare 
‘luiheid’ ligt echter een grote nieuwsgierigheid, een 
aandachtige interesse voor wat de meesters te berde 
brengen en een stil, maar voelbaar vertrouwen in wat 
kinderen kunnen. Als je een stamgroepleider bent die 
dat kan, zal het voor de kinderen ook gemakkelijker zijn 
om zich te manifesteren in de verschillende rollen, van 
de aanvangende, tastende leerling tot de meester, die 
durft te leunen op de kennis en kunde die hij verworven 
heeft, en dat wat hij weet kan doorgeven aan zijn 
groepsgenoten.

Als ik aan het eind van een geanimeerd gesprek mijn 
lijstje vragen nog eens doorkijk, stel ik vast dat ik die 
naar wat de overgang van een twee- naar een driejarige 
stamgroep betekent voor de rollen in de groep niet meer 
hoef te stellen: meer dan eens is de driejarige stamgroep 
in relatie tot leerling – gezel – meester langsgekomen. 
“Ik denk dat in een tweejarige stamgroep vooral de 
rollen van leerling en meester aanwezig zijn”, zegt 
Anna. “En hoewel niet iedere middelgroep meteen ook 
automatisch de gezel is, krijg je toch meer dynamiek 
met drie jaargroepen bij elkaar”, vult Marcel aan. Toch 
wel behulpzame termen om de stamgroep in te kijken, 
menen beiden.



“Een stamgroep is meteen al leren voor de toekomst”
Schoolreportage: De Pandelaar in Gemert

Geert Bors
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Directeur Inge van Horen geeft leiding aan een school in de lift. Een trotse 

eenpitter. Een school die behendig balanceert tussen harde resultaten en 

sociaal-emotionele levenslessen. Een school waar de stamgroepleiders de 

leerdoelen uit hun methodes precies kennen, en dus zélf hun onderwijs 

vormgeven. Een school waar de rollen van leerling, gezel en meester doorleefd 

zijn. Maar dat alles vergt inspanning: “Het gaat niet vanzelf. Je moet het 

voorleven.”
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Gemert – Jenaplanschool de Pandelaar. Het zijn meer 
dan intrigerende vragen die rond het thema ‘water’ zijn 
opgeborreld in de onderbouwgroep van stamgroepleider 
Sanne Swinkels. Een vel papier bij de deur somt de 
leervragen van de kinderen op. Een selectie:

Hoe werkt een waterglijbaan? 
Hoe ontstaan golven? 
Hoe zink je in water? 
Hoe krijg je plas? 
Waarom zit er water in je mond en waar komt dat 
vandaan? 
Is water door ijs gemaakt?
Hoe kunnen haaien in water leven? 
Hoe diep moet je graven tot je bij water komt? 
En de uitsmijter: kunnen we met de hele groep naar het 
zwembad?

Dat soort vragen onder elkaar te zien staan en dan 
weer de groep in te kijken, maakt dat je blik zich 
verdiept: er bubbelt zo veel in de hoofden van deze 
jongste jenaplanners. Een groepje kinderen laat de rest 
etswerken zien van een onderwaterwereld. Cato legt 
uit hoe ze het gedaan hebben. “Waar je getekend hebt, 
blijft de verf zitten. Daarom ziet het er zo uit.” De verf 
die lichtjes op de platte vlakken en dieper in de gekerfde 
gleufjes is getrokken, maakt dat op de afdrukken 
materiaal en verbeelding een prachtige symbiose 
aangaan: de vissen, waterplanten, zeemeerminnen 
en onderzeeërs bevinden zich in een diffuus waterig 
kleurenpalet.

Eten met je broer en zus
Dan gaat de groep opruimen, de kring valt uiteen 
en tafeltjes worden bij elkaar geschoven: het is tijd 
voor een middagboterham. Er komt een aantal grote 
kinderen binnen wandelen en terwijl de groten 
zich nestelen bij de kleintjes, neemt juf Sanne de 
gelegenheid te baat om uit te leggen dat de school 
een continurooster heeft en dat broers en zussen 
met elkaar eten. “We zijn een huiskamer, hè? Een 
gemeenschap. Daar past samen eten met je grote 
broer of zus bij.” We worden onderbroken door drie 
kleutermeisjes, die hun Frozen-broodtrommel willen 
laten zien en vragen wie de gast in hun klas is: “Ben jij 
de nieuwe meester?”

“Oudsten laten zich niet alles zeggen. Da’s 
goed: ze willen hun meesterschap tonen”

Een jonge bovenbouwer schuift zijn stoel zo aan, dat 
het kleutermeisje naast hem met haar vingers tussen de 
stoeltjes komt. Ze begint te huilen. De bovenbouwer 
kijkt onthand, maakt halve aanstalten te troosten, 
maar blijft steken in zelfbewustzijn. Een meisje uit de 
middenbouw springt er subiet tussen en slaat haar armen 
om het kleine grietje heen. Het huilen is meteen over. 
Verhip, dit zijn broer en twee zusjes! Jongste, middelste 
en oudste – thuis en op school.
De broers Willem uit jaar 6 en Wouter uit jaar 8 
schaften lekker door, terwijl ze zich vermaken met hun 
tafelgenoot, de praatgrage kleuter Stijn. Stijn beweert 
dat ongelooflijk snel is. “Denk je dat je sneller bent dan 
een groot kind als ik?”, vraagt Wouter. “Nou, ik ga zo 
snel dat ik… tien-en-dertig-miljoen ga”, antwoordt Stijn. 
Het is niet aan hem te merken, maar Wouter maakt zich 
een klein beetje zenuwachtig voor de middag: over een 
uurtje geven de groep-8’ers hun eerste eindvoorstelling. 
Maar voor de grappige flapuit Stijn hebben hij en zijn 
vrienden altijd wel een moment over: als de groep naar 
buiten gaat, zegt een bovenbouwer: “Kom op, Stijn-boy, 
geef mij nog maar even een dikke knuffel.”

Door ouders gestichte school
Een paar uur eerder ben ik ontvangen door 
adjunct-directeur Annet Jongen. Met een nieuwe 
onderbouwgroep die ingericht gaat worden, leidt ze 
haar gast via de koffieautomaat in de teamkamer, die 
eventjes een dubbelfunctie als opslagplaats heeft, door 
de twee vleugels van de school. Het is een fraai oud 
pand, dat ooit een meisjes- en een jongensvleugel had. 
We passeren schoolleider Inge van Horen, die twee 
potentiële nieuwe ouders aan het rondleiden is. Annet 
en zij hebben aan een half woord genoeg – ouders, 
andere gast, nog een mededeling voor straks, alles onder 
controle: het loopt lekker op de Pandelaar.
 “Zo”, zegt Inge even later in de directiekamer, met een 
sprankel op haar gezicht. “Dat waren ouders, waarvan 
hij vroeger zelf óók hier op school gezeten heeft. Hij 
kwam een oud-leerkracht tegen. Dan komen meteen 
de verhalen, de herinneringen. En dan loopt een 
rondleiding zomaar een kwartier uit.”
De Pandelaar is een door ouders geïnitieerde school. 
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In 1978 werd het plan gelanceerd en in 1979 startte de 
school. “In de onderbouw werken nog steeds mensen 
van het eerste uur. We zijn een heel stabiele club. Ik ben 
pas de derde directeur sinds 1979”, vertelt Inge. “We 
merken dat veel oud-leerlingen terugkomen met hún 
kinderen en ook veel onderwijsgevend personeel die 
op andere scholen in de omgeving werken, sturen hun 
kinderen naar deze school. Dat vind ik enorm eervol. Dat 
zijn allemaal mensen die vinden dat niet alle tijd naar 
begrijpend lezen en rekenen moet gaan, maar dat school 
er ook is om je sociale vaardigheden te oefenen.”

Wendbare eenpitter
Ja, zegt Van Horen: ze zet de manier van denken in 
scores en een bredere visie op onderwijs en opvoeding 
bewust tegen elkaar af. “Er zijn ouders die met plezier 
knikken dat creativiteit inderdaad belangrijk is voor 
je ontwikkeling, maar dan zijn ze met het oog op 
vervolgonderwijs toch vooral sec geïnteresseerd in onze 
scores op lezen en rekenen. Sociale vorming, creativiteit, 
bewegingsonderwijs – die zijn dan toch minder 
interessant.” 
“Kijk”, gaat de schoolleider verder: “Je kunt je 
dag beginnen met een rekenles of kiezen voor een 
dagopeningskring. Met dat tweede maak je de overgang 
van thuis naar school vloeiender en kun je vaardigheden 
stimuleren waar je rekenend niet aan toe komt. Dat 
zoeken grote groepen ouders ook. Die zeggen: ‘Wij 
willen voor ons kind dat warme bad dat wij ook ervaren 
hebben. Geen huiswerk, nog even geen druk, een 
onbekommerde tijd. De overgang naar het voortgezet 
onderwijs – die komt wel. Die is vanaf een reguliere 
basisschool ook groot.”
Als eenpitter is de Pandelaar wendbaar. Beslissingen 
kunnen snel genomen worden; vervangers komen niet 
uit een scholenpoel zoals bij grote stichtingen, maar 
kunnen speciaal uitgekozen worden; het imago in de 
omgeving is goed en de school groeit gestaag. “Ik ben 
hier nu acht jaar – eerst als adjunct en sinds drie jaar als 
directeur – en ieder jaar is het beter gegaan. Dat is fijn, 
maar ik vraag me soms ook af waar het kantelpunt van 
dat succes komt.”
Het team had wel wat om de tanden in te zetten. Zo 
noopte een dip in de leerlingaantallen aan het begin 
van haar adjunct-tijd tot het instellen van tweejarige in 
plaats van driejarige stamgroepen, en waren destijds de 
leerresultaten op bepaalde gebieden onder de maat. 
“Als je zwak of zeer zwak wordt in een omgeving als 
Gemert, kun je wel sluiten. We zijn kritisch gaan kijken. 
Naar onze methodes, onze onderwijstijd. De methodes 
bleken verouderd, de onderwijstijd te krap. En dus 
ging er een viering vanaf, om de balans weer in orde te 
krijgen. Ik kreeg in die tijd het stempel wel erg op de 

resultaten te zijn en de vraag hoe ik ging zorgen dat 
het Jenaplan bleef. Die twee zouden elkaar niet moeten 
bijten, en toen zag ik Freek Velthausz bezig op een 
Jenaplanbijeenkomst. Met een simpel luciferdoosje.”

De wereld in een luciferdoosje
“Freek stond daar met dat doosje. Rammelde eens. 
Schoof het open en dicht. Haalde er een lucifer uit en 
vroeg zich af wat dat precies was – dat kopje bovenop 
dat stokje. Zo ging hij verder en liet zijn publiek zich 
verwonderen over het vogeltje en de letters op het 
doosje. Je kreeg zin om zelf ook eens zo’n doosje te gaan 
bestuderen”, herinnert Inge zich. “En toen kwamen de 
vragen: hoe komt die zwavel op dat stokje? Wat voor 
hout is dit? Hoe lang zouden de stokjes een voor een 
kunnen branden? Je komt vanzelf bij het grote vanuit de 
verwondering over het kleine: bij hardhout, houtkap, het 
milieu.”
En zo is alles, tot een kapotte knie op het plein, een 
aanknopingspunt om te gaan leren. Freek kwam de 
Pandelaar bijstaan in hun taalonderwijs. “Dat gaven 
we toen in instructiegroepen’, zegt Inge, “en steeds 
meer activiteiten verdwenen naar instructiegroepen, 
zodat de stamgroepleiders hun eigen kinderen steeds 
minder vaak zagen. ‘Vroeger hadden we toch ook 
niet overal instructiegroepen voor?’, zeiden de oudere 
stamgroepleiders terecht.”
Om alle taalinstructie binnen de stamgroep te kunnen 
doen, was het nodig voor de stamgroepleider om te weten 
of een bepaald onderwerp met de hele groep kon of in 
niveaugroepen of dat de oudere kinderen de ‘meester’ 
voor de jongere konden zijn. “Dan moet je dus heel goed 
weten hoe zo’n onderwerp in elkaar zit, wat de doelen zijn. 
Het klinkt heel gek dat we voorheen de doelen niet goed 
genoeg kenden, maar dat gebeurt als je je te slaafs opstelt 
naar een methode. We leerden met elkaar de doelen, de 
leerlijnen. Dat werd parate kennis.”
“Dat slaafse vasthouden aan een methode leer je op de 
pabo. Pabo’s zouden je veel explicieter moeten aanleren 
te werken vanuit de doelen, de structuren áchter een 
onderwerp. Dat zie je ook bij het digibord: als dat uitvalt, 
is een student vaak helemaal onthand. Maar: dan ligt er 
toch altijd wel een doosje lucifers, of komt er een kind met 
een bebloede knie binnen, waar je een biologieles aan 
kunt ophangen? Overal liggen rijke leervragen voor wie 
zijn doelen kent. Die knop moest bij ons om.” Het team 
van de Pandelaar heeft de methodeboeken inmiddels in de 
kast staan, maar heeft wel de doelen eruit gedestilleerd en 
maakt zijn eigen onderwijs, gestructureerd in periodes en 
blokken. “Het is veel actiever, ook voor de kinderen. Het 
taalonderwijs beklijft veel beter. En, omdat resultaat er ook 
mag zijn: ook in eindtoetsen zien we terug dat we enorme 
stappen hebben gemaakt.”

Schoolreportage: 
De Pandelaar 
in Gemert
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Gezellen zijn heel loyaal
“Het loslaten van methodes vraagt vertrouwen – in jezelf 
als school, als team, maar ook vertrouwen in je kinderen. 
Het vertrouwen, bijvoorbeeld, dat je af en toe een ‘luie’ 
leerkracht mag zijn, zodat je oudsten hun rol pakken als 
meester. Niet laissez-faire, maar binnen de ruimte die jij ze 
geeft. Kinderen kunnen elkaar heel veel instructie geven.” 
En daarmee komt het onderwijs terug bij leerling-gezel-
meester. 
“Het mooiste van jenaplanonderwijs is de heterogene 
stamgroep”, meent Inge, als schoolleider, als 
onderwijsdier, als moeder. “Ook vanwege de kansen 
die je krijgt als kind in de ieder jaar weer veranderende 
groepssamenstelling. In een jaargroep verankert je positie 
zich voor acht jaar – hoeveel pech heb je dan als je niet 
bij de popi kinderen hoort of als je groep toevallig niet 
botert. Mogen groeien in de rol van jongste, middelste en 
oudste maakt dat je je positie kunt aftasten, zoals je dat 
later in de grote wereld ook zult doen. De stamgroep is 
meteen al leren voor de toekomst.”
“De rollen van leerling, gezel en meester hebben daar 
alles mee te maken: kom je als jongste, dan is er al een 
cultuur gecreëerd, waarin je door de middelste en oudste 
meegenomen wordt. Je leert bescheiden te zijn, je leert 
hulp te vragen en aanvaarden. Dat is het mooie van de 
leerling-rol. Als middelste ben je het bindmiddel, de 
cultuurdrager. Die gezellen zijn vaak heel loyaal aan jou 
als groepsleider, want ze weten hoe het was om jongste 
te zijn, maar nog niet hoe het voelt om oudste te zijn. 
Oudsten laten zich niet meer alles vertellen. En dat is ook 
goed: ze weten hoe het werkt, hebben een kartrekkersrol 
en moeten zich ook zo kunnen positioneren dat ze hun 
meesterschap kunnen tonen. Dat ze mogen uitleggen en 
hulp bieden.”

Investeren in de groep
Adjunct Annet kijkt af en toe op van haar computer en 
vult aan. Je ziet de aandacht voor elkaars zienswijzen 
en de vanzelfsprekendheid van ieders inbreng. “Ons 
onderwijs is echt een teameffort”, zegt Inge. “Iedereen 
heeft de Jenaplanopleiding gedaan en we zijn als team 
inclusief directie en IB’er ook een stamgroep. Je leert van 
en met elkaar. Alleen samen kun je dit neerzetten. En dat 
zie je ook bij de kinderen.”

“Overal liggen rijke leervragen voor wie zijn 
doelen kent. Die knop moest bij ons om.”

“Je moet het stimuleren, die leerling-gezel-meester-
rollen”, meent Inge. “Het komt niet vanzelf. Je maakt 
afspraken met kinderen, je stimuleert samenwerking met 
gerichte opdrachten. Oudsten en middelsten kennen 

elkaar al, maar je moet je jongste ook opgenomen laten 
worden. Je moet daarvoor ook een beroep op de ouderen 
doen. Je hebt tijd nodig om de kaders te schetsen hoe je 
het met elkaar wilt doen. Als je dat niet doet, heb je geen 
profijt van een driejarige groep. Je moet veel voordoen, 
het echt voorleven.”
Inge eindigt bij de kennismakingsspellen die ze met 
haar stamgroep deed. Vertrouwensoefeningen, met een 
omhoog gehouden parachute, waar je onderdoor mag 
rennen. Of spellen met een ballon tussen twee kinderen 
geklemd: als de ballon valt, ben je nog niet goed op 
elkaar afgestemd. Dan loopt er iemand te snel of te 
langzaam. “En vrij spelen is ook zo belangrijk. Je moet 
elkaar van andere kanten leren kennen. Dat doen wij als 
team ook: werkavonden met een borrel. Dat is ons spel 
met elkaar. Als je elkaar kent, kun je daarna veel meer 
van elkaar hebben. Groepsvorming – dat stond in mijn 
stamgroep centraal tot de herfstvakantie. En daar helpen 
de gezellen enorm bij.”

De toekomst lonkt
“Meester Fráns – Dóe een dáns!” Drie kleutermeiden 
hebben zich geslingerd rond meester Frans de Louw, 
die pleinwacht heeft. De lunch is op, de familiegroepjes 
zijn weer uit elkaar en iedereen speelt buiten. Het is een 
warme vroege zomerdag en de zandbak is vol. Niet alleen 
met kleuters, maar ook met bovenbouwers, die zichzelf 
tot hun benen ingraven. Lekker koel. Op T-shirts frases als 
‘life is better in flip flops’ en ‘Don’t grow up: it’s a trap!’
Frans loopt zijn laatste pleinwacht deze week. Hij is 60, 
kon nog met een regeling mee en verlaat met pijn in 
het hart de school, waar hij sinds 1985 werkt. “Gelukkig 
laat ik een school in crescendo achter. We hebben zo’n 
enthousiaste directrice, die ons allemaal mee stuwt. We 
hebben allemaal de jenaplanopleiding op zak en ik word 
straks opgevolgd door een nieuwe mannelijke leerkracht. 
Dit is een fijn moment om het los te laten.”
Wouter en zijn mede-oudsten vertrekken ook: straks naar 
de brugklas, maar nu naar de aula, voor hun voorstelling. 
Een half uurtje later zitten kinderen, ouders en opa’s 
en oma’s in de zaal klaar en begint de eindvoorstelling 
met een schimmenspel. Terwijl de schaduwen zich laven 
aan een kampvuur, gaan voetballen en meedoen aan 
de boomplantdag, fluistert de vertelstem: “Wij zijn de 
oudsten van de school. Iedereen kijkt tegen ons op.” De 
oudsten zwaaien af. De toekomst lonkt. Het komt wel 
goed met deze meesters.

Meer informatie over de school:
depandelaar.nl
Fotografie: Kuppens Fotografie
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Ogenblikje
Catharina Drenth 

Meester Rick gaat naar de brugklas 

In zijn laatste basisschooldagen zit ik in de middagpauze 
met Rick op de rand van de zandbak. De kinderen spelen 
om ons heen. Na de zomervakantie gaat hij naar de 
brugklas vwo.

“Ik vraag me af of het hier volgend schooljaar allemaal 
goed komt, nu jullie gaan vertrekken”, mijmer ik hardop. 
“Jullie regelen zoveel op school. Ik maak me er wel een 
beetje zorgen over.”

“Dat is allemaal geregeld, juf. We hebben de zesde- 
en zevendejaars steeds meegenomen als we dingen 
gingen doen. Zij weten nu hoe het allemaal moet. Ze 
kunnen het leerplein klaarzetten en alles op het podium, 
het geluid en de belichting bedienen. Ze sluiten de 
microfoons goed aan, ze weten waar de opladers voor 
de iPads liggen en kunnen de computers afsluiten. Ze 
kunnen kopiëren, ze weten waar de sleutel van de 
vitrinekast ligt. Ze kunnen voor de bibliotheek zorgen 
en voor de kippen. De nieuwe kinderen in de stamgroep 
kunnen weer boekenmaatjes worden voor de kleuters 
die nu geen boekenmaatje meer hebben. We komen ook 
nog weleens terug, dan kunnen ze ons nog wat vragen 
en mijn broertje zit ook nog op school. Die kan mij ook 
nog dingen vragen.”

“Dat stelt me gerust”, zeg ik. “Jij bent nu 
ervaringsdeskundige. Wat zou je nog tegen de kinderen 
willen zeggen? Wat moeten zij vooral weten?”

“Dat je niet achterover moet leunen, als je denkt dat je 
er al bent”, zegt Rick. 
Daar ga ik even over nadenken, dank je Rick!
De pauze is om en we gaan naar binnen.

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

2 en 3 november 2017: 
NJPV-conferentie
‘Van woord naar werkelijkheid’ 

Need we say more? De traditionele eerste donderdag-op-vrijdag van november is het weer tijd 
voor de NJPV-conferentie in de bossen van Nunspeet. Dit jaar staat het boek Jenaplan, school waar 
je leert samenleven in de spotlights en gaan we van woord naar werkelijkheid. Gave sprekers, 
mooie workshops en ruim gelegenheid om jenaplanners uit de rest van het land te ontmoeten. 

Alles en meer vind je op: conferentie.jenaplan.nl
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Interview: Rob Bekker over de taaldocent als ambachtsman
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“Speel met alle zinnen” – zo eindigt Rob Bekker zijn e-mails 

vaak. Hij geeft als NT2-leraar Nederlands op het Ithaka-college 

aan jonge vluchtelingen en migranten. Maar zelf noemt hij zich 

liever ‘taalarbeider’, als parapluterm voor het ambachtelijke 

werk dat hij op vele vlakken doet – als liedjesschrijver, als maker 

van een magazine, als Neerlandicus. Zijn leerlingen heten in zijn 

jargon ‘taalgezellen’. Bij die gezellen begint 

ons gesprek.

Jij hebt het altijd over je ‘taalgezellen’ als je het 
over je leerlingen hebt. Ik merkte dat ik over dat 
woord ‘heengeluisterd’ heb en het telkens vluchtig 
interpreteerde als ‘metgezel’. Doel jij op diezelfde ‘gezel’ 
als in het rijtje ‘meester-gezel-leerling’?
“Niet in de zin dat ik mijn leerlingen beschouw als op 
weg van leerling via gezel naar meester. Ik werd door 
leerlingen aangesproken als ‘meester’ en ik ging hen 
daarom ‘gezel’ noemen.”

Wat vinden ze van die term?
“Het is geen benaming die ik in een gesprek met ze 
gebruik, maar wel als ik over hen of ons onderwijs schrijf 
of spreek. Taalgezel klinkt beter dan leerling. Je komt 
– als vluchteling, als migrant uit een ver land – niet om 
iets van mij te leren. Je komt om iets te doen. Jij doet, 
jij handelt, jij maakt. Met wat jij doet, kan ik daarna iets 
doen. Bij leerlingen is het zo dat ‘ik jou iets leer’.”

Je leert ze toch ook iets?
“Natuurlijk is dat op een school aan de orde, maar het 
gaat om de manier waarop: bij mij gaat die uit van een 
redelijk horizontale manier van met elkaar werken. Ik 
heb een beeld van Middeleeuwse gildes en ook van mijn 
lokaal dat het werk met z’n allen, rond een tafel, kan 
gebeuren. Letterlijk in een soort gelijkheid, waarbij er 
geen aangewezen plaats voor mij als ‘meester’ is. Waar een 
opening is, schuif ik aan. Ik moet zeggen dat dat meestal 
wel rond dezelfde plek, bij het bord, is. Maar dat hoeft 
niet. Als ik met zo’n groep ga schrijven, zijn we een atelier, 
een taalatelier, waar die dag heel veel ambachtelijk goede 
zinnen gemaakt moeten gaan worden.”
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Ik hoor er toch ook iets in van de meester die zijn 
ambacht overdraagt.
“Ja. Er is een passage in de dagboeken van Vincent van 
Gogh, waarin hij schrijft over hoe hij werkt en te werk 
zou willen gaan. Het lukt hem niet om mensen in gildes 
bij elkaar te brengen. Ergens wordt iets opgemerkt 
als dat je van een meester niet kunt leren, behalve 
dat je zijn fouten erbij krijgt. Ik heb dat onthouden 
en begrepen als: je zou in een verhouding tot elkaar 
moeten staan, waarin je elkaar een meester vindt. Dat 
je wederzijds de ander boven jezelf stelt – niet als mens, 
maar als maker, als kunner, als bouwer.”

Als je het hebt over je beroep noem je jezelf ‘taal-
arbeider’. Moet ik die betiteling in dezelfde hoek 
zoeken?
“Dat is een parapluterm voor wat ik doe. Want: ben ik 

nou een Neerlandicus? Leraar? Mensenwerker? Ik zoek 
vaak naar termen op een hoger niveau, waarmee 
ik ogenschijnlijke tegenstellingen op een platter 
niveau kan overstijgen. Dat soort woorden fungeren 
als een brug waar ik overheen kan om dingen bij 
elkaar te brengen. Als ik bijvoorbeeld tevreden 
ben over hoe het werk met mijn leerlingen gaat, 
als er wederzijds begrip en enthousiasme, als 
er pedagogische tact in de ruimte is, noem 

ik dat: onze schooldans. Zo’n nieuw 
woord werkt als een mes om een 

inzicht los te snijden uit het geijkte. 
Iets wordt pas iets als het in de taal 

gegrond is.”

Heb je meer voorbeelden van een woord dat zo’n 
overstijgend inzicht biedt?
“Neem ‘doener’ versus ‘denker’. Een leerling kan dat 
onderscheid bijvoorbeeld maken. ‘Ja, u weet toch wat ik 
bedoel?’ Nee, dat weet ik niet. Ik wil dat je zelf nadenkt 
over wat je bent. Als jij alleen maar een doener was, die 
nooit nadacht, was je toch allang dood? En wanneer 
iemand mij dan een ‘denker’ noemt, ben ik ook niet blij: 
kijk eens naar mijn lessen, mijn liedjes, mijn tijdschrift, de 
ambachtelijke producten die ik maak. Het is luiheid om in 
zo’n zwartwit onderscheid te denken. De parapluterm 

is: maker. Wij zijn geen denkers of doeners, wij zijn 
makers.”

Die heb ik al eens van je geleend [voorwoord MK150, 
GB]. Hoe ben je gekomen tot die ‘maker’?
“Dat komt uit de ondertitel van De ambachtsman van 
socioloog Richard Sennett. Hij schreef dat boek omdat 
zijn leermeester Hannah Arendt decennia eerder een 
onderscheid gemaakt had tussen handelen, werken 
en arbeiden, waarbij Sennett vond dat dat arbeiden 
er nogal mager afkwam. In Zen en de kunst van 
het motoronderhoud onderscheidt Robert Pirsig de 
‘romantische’ van de klassieke’ mensen: veel alfa’s – de 
romantici – hebben een afkeer van techniek, terwijl 
techniek ons hele leven doordesemt. Pirsig pelt die 
angst, die afkeer, helemaal af en zegt: ‘Beide blikken zijn 
belangrijk, het is niet eng.’ Sinds ik die aanname dat een 
alfa niks met techniek heeft kwijt ben, blijk ik een heel 
handige klusser.”

In het maken valt het denken en doen samen, zegt ook 
Marco Mout [pagina 22 e.v.].
“Precies. Toen ik eens wilde gaan schilderen in de 
badkamer, zat er een schroef muurvast in oud hout. Die 
schroef was een absolute tegenstander. Ik heb mezelf 
in een oosterse houding gedwongen: de schroef, de 
schroevendraaier, mijn arm – het werd samen één ding. 
Toen ik zo met mijn arm ging draaien, kwam de schroef 
ook in beweging. De strijd en het vloeken maakten 
plaats voor wat ik de dans ben gaan noemen. Je kunt 
kiezen om tegenover zo’n schroef of je klas te gaan 
staan, of om die scheiding weg te halen. Veel makers 
kunnen in hun hoofd tochten maken: je hebt je handen 
in je hoofd, je hoofd in je handen.”

En dat gebeurt dus ook in de klas?
“Al noem ik mijn leerlingen niet ‘taalgezel’ waar ze bij 
zijn, die term heeft wel mijn blik op het onderwijs dat 
we samen maken veranderd. Ergens tien jaar geleden 
werden zij taalgezellen en dat beïnvloedt mijn aanpak 
en de mogelijkheden van onze schooldans.”

http://www.ithaka-isk.nl
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“Zoek de leraren op die jij nodig hebt”
Reportage: leren als gezel bij makerspace WALHALLAb

Bij eerste aanblik lijkt de Zutphense makerspace 

WALHALLAb een vrolijk-chaotische vrijplaats. 

Toch ligt er onder die vrijdenkende creativiteit een 

verantwoordelijkheid, die elke jonge maker voelt om er iets 

van te maken. Van het hout, maar ook van het op koers 

brengen van je leven. Initiator Marco Mout bezigt er al 

ruim tien jaar het Middeleeuwse leerling-gezel-meester-

model. Met de liefdevolle zorg voor je gereedschap, de wil 

om gedisciplineerd te werken en de doortastendheid zelf 

je eigen meesters te zoeken, die daarbij hoort. Deze zomer 

keek Mensenkinderen mee hoe het team bouwde aan een 

riviervlot voor de IJsselbiënnale.

Geert Bors
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“Zoek de leraren op die jij nodig hebt”
Reportage: leren als gezel bij makerspace WALHALLAb

11 mei. Het is half mei, als bij de Zutphense makerspace 
WALHALLAb twee verloren zonen zich voor het eerst 
sinds een hele poos weer melden. Twee middenbou-
wers van de Walter Gillijnsschool, de jenaplanschool in 
dezelfde stad. Silas heeft een ruime maand in het gips 
gelopen en vriend Weza is in diezelfde periode ook niet 
geweest. Ze zijn blij terug te zijn. Silas (8): “Je mag hier 
dingen doen, die je op andere plekken pas mag als je 
achttien bent of zo. Met een schuurmachine werken of 
je beitel weer scherp slijpen als er een braam op zit. Als 
ik met echte gereedschappen mag werken, voel ik me… 
nou, gewoon stoer. Ik vind school ook leuk, maar als ik de 
volgende dag Weza weer zie in de klas, denk ik: gisteren 
waren we samen bij WALHALLAb.”
Marco Mout – initiatiefnemer, kunstenaar, techniekman, 
eindbaas – neemt ze apart, uit het geluid van de boor-, 
zaag- en slijpmachines. De mannen nemen plaats in het 
zitje, waar de gesprekken met gasten, de afspraken met 
leveranciers en opdrachtgevers plaatsvinden. “Jongens, ik 
wil jullie iets vertellen. En vragen”, begint Marco. “Het is 
héél cool en ook héél serieus. Het is een uitnodiging, die 
ik aan iedereen die hier komt werken heb gedaan, dus 
nu ook aan jullie.” Weza leunt achterover in zijn fauteuil. 
Silas wiebelt kwispelstaartend op de bank. Marco: “We 
gaan een vlot bouwen. En niet zomaar een vlot, maar 

een vlot dat gemaakt is van gerecyclede spullen. Met een 
windmolen en zonnepanelen, om energie op te wekken. 
Een keuken, om voor ons eigen eten te zorgen. En we 
gaan er ook op slapen. Over twee maanden begint de 
IJsselbiënnale en we willen dan met ons vlot de IJssel afva-
ren. Doen jullie mee?” 
De jongens kijken elkaar aan. Het vooruitzicht om een 
IJsselwaardig voertuig te bouwen en te varen op de rivier 
is typisch WALHALLAb: creatief, uitdagend, buitenissig, 
fantastisch. En toch weifelt Weza. Hij heeft het niet zo op 
varen. Silas heeft zin, maar moet nog even nadenken over 
slapen aan boord. Zijn zusje van 5, hier om de jongens 
mee af te zetten en op weg naar zwemles, weet het al 
wel: “Ík wil wel mee?”

8 juni. De plannen rond het vlot – inmiddels gedoopt tot 
RecyRaft – vlotten gestaag. In de grote ruimte achter de 
werkplaats liggen vijftien vierkante meter aan blauwe 
kunststoftonnen klaar. Er wordt geëxperimenteerd 
met een draagconstructie die zo licht en tegelijk stevig 
mogelijk is. De jongsten hebben berekend hoeveel vaten 
er nodig zijn voor het vloerplan; de ouderen bedenken 
hoe de houten constructie straks efficiënt te veranke-
ren aan de drijvers. Marco en zijn naaste medewerkers 
Tom Offerhaus en Paulo Eppinga staan met een aantal 
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jongeren te delibereren. “We halen een rij vaten uit het 
midden”, denkt Marco hardop. “Dan krijg je een catama-
ran-effect. Lichter, supersterk, superstabiel en dan kunnen 
de buitenboordmotors in het midden.” “Heb je dan nog 
genoeg drijfvermogen voor de kajuit en zeven mensen?”, 
vraagt een meisje, dat op het vlot staat. “Meer dan ge-
noeg”, antwoordt Marco. “We hebben één zo’n ton naar 
beneden proberen te drukken met drie volwassen kerels. 
Lukt je niet.”
De groep gaat weer aan het werk. Houtman en huisfo-
tograaf Tom blijft achter: “De motoren zijn spectaculair, 
maar minstens zo belangrijk zijn de touwen, die alles bij 
elkaar moeten houden.” Hij begint stukken oranje touw in 
keurige trossen van gelijke lengte te rollen. “Deze hebben 
we gekregen. We kunnen er nog wel wat gebruiken.”
Een week later heeft de Albert Heijn kisten vol blauwe 
touwtjes geschonken. Weer een week later staat er een 
lijnbaan in de grote hal, waar de dunne blauwe touwtjes 
tot zeewaardige kabels gedraaid worden, zo laten Tom 
en Dirk-Jan zien: het ambacht van touwslager krijgt een 
nieuw elan dat de folklore van het Open Luchtmuseum 
voorbij gaat.

“Ik zou mesje 11 proberen”, 
zei Marco tegen zijn chirurg.

4 juli. Voor de Kruittoren, waar Mout begin jaren ‘00 met 
zijn houtkunst begon, staat nog altijd het kampeerbusje 
van Anne en Arnan, twee muzikanten die op wereldreis 
gaan. Ze zouden al vertrokken zijn, maar hebben het 
nog even genoeglijk genoeg in hun onderkomen in de 
Middeleeuwse toren. Via social media klinken vaker hun 
avondlijke concerten vanachter de piano in de werkplaats 
tegenover de toren. 
In die werkplaats staat aardig wat te gebeuren: een grote 
opdracht moet morgen geleverd worden. Een bestelde 

lading hout is verlaat binnengekomen en meubelmaker 
Guido Ennen is vandaag bezig er enorme hekwerken 
van te timmeren, bij het boorwerk bijgestaan door een 
jongedame, die zojuist nog een liedje tokkelde. Dat ze 
vandaag voor het eerst is komen binnenlopen, is voor een 
ongeoefend oog niet te zien. Morgen moeten de hekken 
geplaatst worden in de Millingerwaard, een natuurgebied 
in de buurt van Nijmegen. Intussen vraagt ook het vlot 
aandacht. Lindsay naait de vlaggen voor de mast – een 
leuk klusje tussen haar grovere houtwerk door. 
Bij de thee is er taart. Marco is jarig geweest en krijgt een 
zelfgebakken taart aangeboden. Als er een oude bekende 
uit zijn begindagen binnenwandelt, vertelt Marco aan de 
jongens en meiden aan tafel dat hij op winterdagen, als 
het ijzig koud was in de Kruittoren, bij hem ging opwar-
men. Een opmerking over een internationale ambulancerit 
leidt tot een anekdote van Marco over die keer dat hij 
een antibioticaresistente MRSA-infectie in zijn knie had 
opgelopen in Zwitserland, waar hij met zijn eerste protegé, 
beeldhouwster Merle Bouwmeester, voor een workshop 
was. Toen hij – met openbaar vervoer en een stok – het 
lokale ziekenhuis binnengestrompeld kwam, schrok het 
personeel, zette hem in quarantaine en stelde een arts 
voor dat Marco zijn testament schreef, omdat het ernaar 
uitzag dat hij het niet zou overleven. 
“Mag ik doorvertellen? Het is echt een akelig verhaal”, 
vraagt hij meermalen. De groep laat zich de taart en het 
verhaal smaken. “Ik kreeg te horen dat ze me konden 
proberen te opereren, maar dat de zwelling zo groot was, 
dat ze me niet konden verdoven.” De zwetende arts peurt 
met een scalpel in het op spanning staande vlees, maar ze 
bereikt de ontsteking niet. “Ik zou mesje 11 proberen”, 
zegt Marco haar. Hij laat een van zijn tafelgenoten een 
scalpelset halen en toont mesje 11 – slank, lang en vlijm-
scherp. Marco gebruikt chirurgische scalpels voor het fijne 
werk, als hij aan het beeldhouwen is. 
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Het verhaal gaat verder: de chirurg raakt 
met het mesje de ontsteking, smerige de-
tails volgen en na een langdurige vocht-
doorspoeling van lies tot enkel, geneest 
Marco. Het is geen stoer verhaal bedoeld. 
Het is een Marco-verhaal: een anekdote 
door de blik van een avonturier en een 
ambachtsman. Iemand die de kwaliteit 
die voortkomt uit vakmanschap en het 
doorleven van een traditie waardeert. 
Iemand die de gereedschappen van een 
ambacht waardeert als instrumenten die 
de mensheid een verlengde tastzin geven.

Tijdens het verhaal is een jongen naar 
binnen geslopen, die nu – met een groot 
houtwerk in zijn armen – weer stilletjes 
wil vertrekken met een snelle ‘doei!’ 
Marco nodigt hem uit te vertellen wat 
hij bij zich heeft. De jongen (11) zegt 
tegen de groep dat zijn vader vorig jaar 
gestorven is. “Daarom heb ik hier dit 
monument voor hem gemaakt.” “Het is 
een bijzondere dag vandaag, hè?” “Het is 
vandaag een jaar geleden”, zegt de zoon. 
“Ben je trots op wat je gemaakt hebt?” 
“Ja”, antwoordt hij en toont het houten 
kruis, met daarin de naam en geboorte- 
en sterfdatum van zijn pa – nog geen 
50 – en een aantal symbolen van dingen 
die zijn vader dierbaar waren. Lindsay, die 
haar moeder ook rond dezelfde leeftijd 
verloor, is in dit project de meester hout-
bewerking voor de jongen geweest. Het 
heeft hen beiden geholpen. Marco loopt 
naar buiten, waar de moeder staat en 
blijft een poos weg.

“Als Marco weg is, zijn wij 
de leiding. Dat gaat niet op 
leeftijd, maar op ervaring.”

Intussen werken Thijmen en Jonathan 
aan hun eigen projecten voor het vlot. 
Beide jongens waren thuiszitters, maar 
hebben op deze plek hun sense of 
purpose gevonden. Thijmen laat de wa-
terzuiveringsinstallatie zien die hij voor 
het RecyRaft gemaakt heeft. Hij legt uit 
in welke volgorde er zand, koolstof en 
andere zaken in moeten om het tot een 
werkend waterfilter te maken. Jonathan 
bouwt aan de windmolen, the double 
wind-eye, die wind- en blikvanger op het 
RecyRaft moet gaan vormen. Hij zaagt, 
past, meet, denkt na, overlegt, vervangt 

multiplex door echt hout, zaagt weer. Bij 
de schuurmachine waarop hij een stapel 
blokjes zaagt praat hij openhartig over 
zijn thuiszitten, wat hem bij WALHALLAb 
weer op gang bracht en hoe hij na de 
zomer weer terug naar school gaat. “En 
ik blijf natuurlijk hier komen.”
Marco leidt een potentieel geïnteresseer-
de nieuwe maker rond, met z’n ouders. 
Bij een tafel gemaakt van stapels boeken, 
legt hij uit: “Dat is het gave: als je gaat 
maken, kom je van alles tegen. Het is 
steeds oplossingen verzinnen voor pro-
blemen die je niet wist dat je tegen zou 
komen. Dat is creativiteit.” En, wijzend 
op de BesteKapstok – een kapstok waar 
gekromd bestek de kleerhaakjes vormt: 
“Dit model willen nu meer mensen 
hebben: je kunt ook geld verdienen met 
creativiteit.” “Tot hoe oud mag je hier 
komen?”, vraagt de jongen overweldigd. 
Vanachter zijn hekconstructie, reageert 
Guido – boomlang met dreads, met een 
verleden op scholen voor kinderen met 
autisme – ad rem: “Het gaat niet op 
leeftijd, maar op lengte. Je mag komen 
zolang je kleiner bent dan Marco.” 

5 juli. In de Millingerwaard blijkt het 
meer werk dan verwacht, doordat de 
maatvoering niet goed is doorgegeven. 
Ter plekke stellen Marco en Thijmen het 
hangwerk bij onder de felle Nijmeeg-
se zon. In Zutphen loopt WALHALLAb 
gewoon door. Vaste kracht Paulo rolt een 
sjekkie in de schaduw van de Kruittoren 
en groet vrolijk. Hij vertelt over de projec-
ten die lopen, het werk aan het vlot, de 
eigen klussen die hij vanuit WALHALLAb 
aan het binnenhalen is. Ook hij heeft 
een moeizaam verleden, waarover hij 
wat vertelt. “Toen ik hier kwam, wist ik 
dat het goed zat. Er is hier veel vrijheid, 
maar toch een plan. Iedereen weet wat 
zijn verantwoordelijkheid is. Iedereen is 
hier vrij om te werken, maar wel vanuit 
discipline, vanuit je eigen motivatie. Dat is 
goed voor mij: het vertrouwen te krijgen 
dat je weet wat je doet, zonder al te veel 
protocol. Als Marco weg is, zijn wij de 
leiding. Dat gaat niet op leeftijd, maar op 
ervaring.” 

10 juli. De week van de reis met het vlot 
over de IJssel breekt aan. Het vlot is al 
te water geweest in de Noorderhaven. 
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Reportage: leren als gezel 
bij makerspace 
WALHALLAb

Jonathan legt uit dat de oorspronkelijke constructie niet 
volstond: de schroeven lieten los op het water. En dus is 
er ter plekke een slimme verbinding met extra boorga-
ten en touw gemaakt. Een potlood en de achterkant van 
een oud blaadje helpen zijn verhaal te visualiseren. “Nu 
we geen schroeven nodig hebben, is het eigenlijk alleen 
maar mooier geworden. Toen hij weer in het water ging, 
ging het perfect. We hebben een rondje door de haven 
gevaren.”
Ergens wordt de opbouw voor op het vlot versierd 
met houten visjes door WALHALLAb-orthopedagoge 
Jeanine Mosterd en haar dochter, op de eerste dag 
van de vakantie; een stukje verderop verzagen twee 
jochies van 8-9 stammetjes die als afrastering dienst 
gaan doen. 
Toch zit het in de dagen erna niet mee. Een stuk van 
het RecyRaft wordt vernield door vandalen en the 
weather says no. Urenlange hoosbuien en stevige 
wind zijn voorspeld voor een aantal dagen en het 
team besluit het vlot wél startklaar te maken, 
maar pas aan het eind van de IJsselbiënnale, 
eind september, te gaan varen. 

2 augustus. Hoewel er meermalen 
een vakantieperiode is aange-
kondigd, duurt het nog we-
ken voor WALHALLAb 
stilvalt. Kinderen 
en jongeren 
blijven komen. 
Er zijn avonden 
met geïmprovi-
seerde jazzconcer-
ten. Het vlot is naar 
een veiligere haven 
gevaren –alvast 
een stukje over de 
IJssel: “Zo gaaf. Hij 
ligt superstabiel”. 
Tom, Paulo, Lindsay 
en ‘technoman’ Dirkjan 
Keizer ruimen op en bouwen 
verder. Nieuwkomer Hossein is in zijn en-
thousiasme niet te stuiten. Lindsay en Berna klaren 
de Millingense klus met Marco. En intussen is half Ne-
derland over het nieuwe Sire-spotje over jongensgedrag 
gevallen, en zijn meerdere media, inclusief Nieuwsuur, 
langs geweest voor een reportage bij dat wonderlijke 
WALHALLAb. 
Twee dagen voor Marco écht de deur achter zich dicht 
trekt, is er tijd voor een gesprek: “Iedereen weet zijn 
verantwoordelijkheid wel te pakken, maar het is voor 
het eerst dat ik het 35 dagen overlaat aan anderen. Het 
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marcheert wel. Pas overdacht ik de dag en realiseerde me 
dat ik die dag geen spijker geslagen had en geen tele-
foontje gepleegd. Ik was alleen aanwezig en alles draaide: 
de vragen die gesteld moesten worden, werden gesteld; 
de oplossingen die nodig waren, werden bedacht. Het is 
zo mooi: kinderen en jongeren te zien die zich niet laten 
remmen door conventies, maar het gevecht met zichzelf 
aan durven te gaan.”

Marco heeft een verleden in de media en als regisseur 
van North Sea Jazz, alvorens hij eind jaren ’90 op een 

twee jaar durende fietstocht de wereld over ging. 
Om uiteindelijk, zo’n vijftien jaar terug, te landen in 
Zutphen. Hij begon als kunstenaar in de Kruittoren 
en trok toen al veel bekijks. “Als er kinderen bin-

nenkwamen en het gaaf vonden, legde ik uit wat ik 
deed. Op een dag in de winter, toen Hannah Wiggins 

bezig was met een groot eikenhouten werk, kwam er 
een moeder met een klein meisje binnen. ‘Ik ook’, zei ze. 

En Hannah gaf haar een beitel en een hakker en het kind 
begon – een natural! De moeder stond met open mond en 
mijn aandacht werd ook getrokken. “Maar toen ze weg 
gingen, zei ik jammer genoeg niet: ‘Kom nog eens terug.’ 
Maanden later had Hannah het nog over dat meisje. 
Dat moment heeft mijn manier van denken veranderd. Je 
ziet een intrinsieke wil bij kinderen, die niet geadresseerd 
kan worden in onze huidige maatschappij. We gaan naar 
musea om Da Vinci en Michelangelo te zien en vragen ons 
af waar de homo universalis gebleven is. Dat komt omdat 
we bezig zijn zo eenkennig op te voeden. Sem maakt 
hier bijvoorbeeld prachtige tafels. Een journalist, die dat 
zag, vroeg hem: ‘Jij vindt het zeker lastig op school?’ Hoe 
kom je bij die aanname? Sem is een kei in wiskunde, maar 
houdt toevallig óók van werken met zijn handen. Omdat 
we zo denken, zie je kinderen one-trick ponies worden.”

Voor elk van zijn gezellen heeft Marco een mooie, liefde-
vol eerlijke analyse over hun ontwikkeling. “Je ziet de ziel 
van mensen doorschijnen in hoe ze werken. Een werk is 
goed, als die ziel erin blijft doorschijnen. Mensen vinden 
het soms eng om te zien hoeveel passie hier loskomt.”
Dat hij een ‘meester’ voor deze kinderen en jongeren 
zou worden, had hij niet gedacht, al werd hem vroeger al 
aangeraden onderwijzer te worden. De beste onderwijzers 
die hij zich herinnert, hadden lol in kennisoverdracht en 
konden heel individueel aan ieder kind refereren. “Een 
juf vroeg ons niet wat we wilden worden, maar wat we 
gisteren gedaan hadden en wat er leuk was. Ze was bezig 
met wat mijn leven op dat moment was. Dat doe ik ook: 
ik hoef niet alles van een kind te weten, maar ik maak 
een grapje, pols wat voor vlees ik in de kuip heb en dan 
beginnen ze heel snel te laten zien wie ze zijn.” Een meisje 
dat zo vastliep op school dat ze letterlijk moest overgeven 
bij de gedachte aan rekenles, wilde komen houtbewerken. 
Marco vroeg haar meteen: “Hoeveel zakgeld krijg je? Dit 

kost hier een plank en zoveel kost een schroef. Reken maar 
uit wat je nodig hebt.” Na een geschokte minuut begon 
ze. “Nu maakt ze mooie tafels en prima offertes. Met een 
project had ze eigen geld verdiend en daarvan heeft ze 
haar ouders op ijs getrakteerd.”

Het Middeleeuwse gildestelsel van leerling-gezel-meester 
is niet alleen een passend leermodel vanwege de Kruit-
toren. “Ik gebruik die termen al twaalf, dertien jaar, toen 
het nog niet gangbaar was. Nu is het hip, maar wordt het 
oorspronkelijke concept vooral lippendienst bewezen. Het 
duidt op een onzekerheid in onze maatschappij, waarin 
we niet meer precies weten of durven vast te stellen wat 
kennisoverdracht precies is, dat bijvoorbeeld vakscholen 
gaan roepen: ‘Wij werken met meester-gezel-relaties.’” 
Voor Mout is het een term die je niet lichtvaardig moet 
hanteren: “Als je het een Duitse Meisterarbeiter vraagt, 
zal hij zeggen: ‘mijn gezel worden? Dan kom je hier negen 
jaar werken tot jij mijn kennis helemaal in je lijf hebt én 
er iets aan weet toe te voegen.’ Dat oude ambachtsmodel 
kost godvergeten veel tijd en toewijding. Het gaat om 
het je eigen maken van een moraliteit, over normen over 
kwaliteit in je werk.”
De basis daarvoor ligt in het goed kunnen zorgen voor je 
gereedschap, zegt Marco: een vakman weet zijn materia-
len vlijmscherp te houden. “Tijdens mijn fietstocht ging ik 
wandelstokken bewerken en dat groeide heel snel uit tot 
een serieuze activiteit. In Nieuw-Zeeland ben ik naar een 
Maori-leider gegaan, die ook professor was en van wie ik 
graag een aantal technieken wilde leren. You are a great 
sculptor, zei hij, but your technique sucks. Hij heeft me 
een slijpcursus van zeven dagen laten volgen. ‘Zet die fiets 
maar even weg.’ Een weeklang at ik zeewier en begon ik 
mijn dag met hardlopen. En de rest van de dag werkte ik 
aan mijn techniek. Inmiddels geef ik dat weer door aan 
Guido en de anderen hier. Frezen heb ik aan Paulo geleerd, 
die het weer aan Hanna geleerd heeft en zij leert het nu 
aan Hossein. Leeftijd doet er niet toe, ambachtelijke kunde 
wel: welke kopjes gebruik je wanneer? Wat doet verhitting 
met metaal? Welke marges hanteer je?”
Vakmanschap laat zich zien, zegt Marco: niet alleen 
wanneer je een vakman of –vrouw aan het werk ziet, 
maar ook in de wandelstokken, de houten kunstwerken, 
het Maoribord hier in de ruimte: ze spreken, ze tonen de 
toewijding die erin zit. “Wat ook belangrijk is: wacht niet 
af tot iemand je iets leert. Zoek de leraren op die jij nodig 
hebt. Ga kennis halen bij wie kennis heeft. De klokkenma-
ker hier in de stad kan geen opvolgers vinden, die bereid 
zijn de moeite, de tijd te investeren die nodig is om zijn 
ambacht te beheersen. Echt meester worden is bloody 
hard werk.”

Fotografie: Tom Offerhaus 
Ontmoet het héle team en kom langs via: 
www.walhallab.nl



- 15828

“Een taal leren kun je nooit in je eentje, juf.”
Filosofiecolumn
Maaike Merckens-Bekkers

We zijn al een tijdje aan het filosoferen over de 
vraag hoe je eigenlijk taal leert. En Jesse, een wat 
slungelige, te hard groeiende aanstormende puber 
uit groep 8 doet zijn best het uit te leggen.
Jesse peinst: “Ik heb woorden altijd in mijn hoofd, 
want als ik denk dan komt er een gedachte in mijn 
hoofd en je kunt niet denken zonder woorden.”
“Ja!”, roept Lola verbaasd uit. “Kijk, dat is dan een 
herinnering. Net zoals nu, als ik aan het praten ben. Jesse 
heeft het gehoord en hij krijgt dan ook een herinnering 
van mijn woorden in zijn hoofd.”
“Oké,” zeg ik, “en hoe komen die woorden dan in je 
hoofd?”
“Nou,” zegt Louise, “als je een baby bent, gaat je 
moeder tegen je praten. Daar begrijp je natuurlijk nog 
helemaal niks van, maar dan ineens ga je het nadoen en 
dan weet je dat een mama ‘mama’ is.”
Yasin vindt het allemaal maar onzin. “Dat kan nooit,” 
roept hij uit, “want je moet al taal in je hoofd hebben 
als je geboren wordt. Hoe zou je anders zo makkelijk 
kunnen leren praten? Ik kon al in groep 1 praten en 
niemand had toen gezegd wat een werkwoord en zo 
was. Dat wist ik al dus zat het al in mijn hoofd!”
Voldaan kijkt hij de klas rond. 

Ik besluit deze gedachtegang te verdiepen. Immers, of 
een taalvermogen nu aangeboren is of aangeleerd, is 
een spannende filosofische kwestie. We kunnen het 

fenomeen ‘taal’ ook vervangen door andere dingen 
die een kind leert, vaardigheden zoals rekenen, sociale 
omgangsvormen, kennis, logica en al die andere dingen 
waar we ons op school mee bezig houden.

De temperatuur loopt op in het iets te 
krappe lokaal

De Engelse Verlichtingsfilosoof John Locke (1632-1704) 
ging ervan uit dat het bewustzijn een Tabula Rasa 
(onbeschreven blad) is en dat alleen de ervaringen het 
bewustzijn kunnen vullen. Dus bijvoorbeeld zoals ook 
Louise zei: je leert taal puur door te imiteren. Niet omdat 
je al een of ander kader voor taal in je hoofd hebt bij je 
geboorte. Maar volgens de hedendaagse Amerikaanse 
linguïst en filosoof Noam Chomsky (1928) hebben wij 
een aangeboren vermogen om taal te leren, dat voor het 
grootste gedeelte een onbewust biologisch en cognitief 
proces is. 

“Hoe werkt het nu?”, vraag ik geïnteresseerd aan de 
hele groep. “Moet je eerst de grammatica leren voordat 

Hoe leer je je moedertaal? Zit die al 

ergens in je hoofd, of schenken je ouders 

langzaam de woorden en begrippen in 

je bewustzijn, terwijl ze koerend boven 

je box staan? Filosofe Maaike Merckens-

Bekkers bespreekt het met groep 8. “Dat 

kan nooít”, roept Yasin fel, “Ik kon in 

groep 1 al praten en niemand had toen 

gezegd wat een werkwoord en zo was.”
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Introductiecursus voor stamgroep- en schoolleiders

Een groot succes vorig jaar. En daarom, voor alle nieuwe stamgroepleiders en vers aangestelde 

schoolleiders: de introductiecursus voor stamgroepleiders en schoolleiders wordt ook in 2017-2018 

gegeven. Meld je aan via de regioleiding of stuur een bericht naar administratie@njpv.nl.

“Een taal leren kun je nooit in je eentje, juf.”
Filosofiecolumn
Maaike Merckens-Bekkers

je een taal kunt spreken of spreek je al een taal 
en is dat dan aangeboren?” 
Hier moeten ze wel even over nadenken en de 
temperatuur begint al aardig op te lopen in het 
iets te krappe klaslokaal. 
Abena neem een beetje zoekend het woord. 
“Nou, voordat ik naar groep 1 ging, kon ik 
alleen maar Afghaans, maar al binnen een 
paar maanden kon ik ook Nederlands. Dus dan 
moet het wel aangeboren zijn. Bij ons thuis kan 
niemand Nederlands!” 
Lola reageert een beetje bozig: “Maar als het dan 
aangeboren was, dan moet jouw familie het toch 
ook kunnen? Of in ieder geval kunnen ze het 
léren. Dan moeten ze maar naar school gaan.”
“Ja,” peinst Jesse, “ik denk dat het een beetje 
van allebei is. Het is misschien wel aangeboren 
dat je een taal kunt leren, maar dat kan nooit 
in je eentje.” En op school weten ze toch het 
best hoe dat moet, besluit hij vroom.

Tweemaandelijks delen afwisselend Maaike 
Merckens-Bekkers en Sabine Wassenberg een 
filosofisch gesprek uit hun onderwijspraktijk. 
Onder de naam WonderWhy verzorgen 
zij trainingen, schrijven ze lesmateriaal en 
begeleiden ze scholen om het filosoferen op 
grote schaal toegankelijk te maken voor het 
onderwijs. www.wonderwhy.nl



- 15830

Op 2 mei 2017 promoveerde Anja Tertoolen op een onderzoek naar de 

‘stem’ van kleuters. Een bijzondere dissertatie, want in het proefschrift 

spelen oudste kleuters de hoofdrol. In haar onderzoek heeft Anja kleuters 

geobserveerd en gesproken en heeft zij hen laten praten over wat zij van 

‘school’ vinden. Een uniek gegeven, meenden Cobi en Wieke, en genoeg 

aanleiding om de kersverse doctor Tertoolen te bevragen over aanleiding, 

inhoud en betekenis van haar onderzoek.

Op de gang van een basisschool in Amstelveen is een 
‘schoolhoek’ ingericht. Hier spelen drie oudste kleuters 
schooltje. Een van hen is de juf (B.) Zij heeft het woord 
en bepaalt wat er gedaan wordt: “Ik ga een driehoek 
tekenen en uitknippen. Jullie gaan de driehoek heel 
netjes kleuren. En niet vlug, vlug… ik loop rond. oké?”
Het observeren van kleuters in een schoolhoek is één 
van de onderzoeksmiddelen die Tertoolen gebruikt 
heeft. Interessant om te zien en te horen hoe kin-
de ren als het ware hun juf of meester imiteren. 
Maar vooral bleek dat kleuters eigen beelden en 
opvattingen hebben over de bedoelingen van 
school, over wat zich daar afspeelt, welke ruimte ze 
krijgen en welke beperkingen ze ondervinden in het 
onderwijsleerproces. 
Als wij in het onderwijs tegemoet willen komen aan 
de behoeften van kinderen en hun ontwikkeling 
willen stimuleren, dan is het belangrijk om te weten 
welke betekenis kinderen hechten aan het onderwijs 
dat zij ontvangen. Maar hoe laat je kinderen hierover 
aan het woord? Hoe zorg je ervoor dat er naar hen 
geluisterd wordt en heel belangrijk: wat betekent de 
‘stem’ van het kind voor het onderwijs? Kunnen we dat 
wat kinderen zeggen wel labelen als een persoonlijke 
opvatting? Hoe groot is de invloed van leerkrachten en 
ouders op de ‘stem’ van het kind?

De aanleiding tot dit onderzoek
De jaarlijks terugkerende congressen van de EECERA 
(European Early Childhood Education Research 
Association) waren een belangrijke aanleiding tot dit 
promotieonderzoek. In 2004 presenteerde Tertoolen er 
samen met twee collega’s een onderzoek met als titel 
‘Het kind aan het woord’ (Tertoolen, Bosch & Bokhorst, 

2005). Kleuters werden in dit kleinschalige onderzoek 
op hun mening over de pedagogische, didactische 
en organisatorische kwaliteiten van leerkrachten (te 
weten LIO’ers en zij-instromers) bevraagd. En toen 
begon het balletje te rollen. 
Opvallend was dat in veel andere onderzoeken over 
de kwaliteit van de leerkracht, volwassenen vanuit 
verschillende invalshoeken mochten aangeven wat hun 
mening was. Aan kinderen werd echter niets gevraagd. 
Hier ontstond de gedachte om ook jonge kinderen een 
‘stem’ te geven. Tijdens volgende EECERA-congressen 
werd in presentaties de focus op het kind gelegd. 
Tijdens één van deze congressen, in Santiago de 
Compostella in 2006 raakte Tertoolen in gesprek met 
VU-hoogleraar Bert van Oers, een pedagoog met 
grote expertise op het gebied van het jonge kind. 
Ze spraken over de worsteling van onderzoekers 
om kleuters een stem te geven en ze daarmee recht 
te doen. Het gesprek riep vooral vragen op, vertelt 
Tertoolen: bestaat er wel zoiets als de autonome 
stem van het jonge kind? Hoe onderzoek je dat? 
Welke onderzoeksmethodologie is passend? Met 
welke ethische dilemma’s word je als onderzoeker 
geconfronteerd als je onderzoek doet met jonge 
kinderen naar hun opvattingen? Onder andere deze 
vragen vormden het startpunt voor een gezamenlijke 
zoektocht naar de stem van kleuters in relatie tot hun 
dagelijkse onderwijscontext.  

Inhoud van het onderzoek
Tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van 
kinderen vraagt van leraren een responsieve houding. 
Dat betekent dat de leraar probeert kinderen te 
begrijpen, te achterhalen wat er in ze omgaat en de 
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signalen die ze uitzenden te interpreteren en er adequaat 
op te reageren. Dat betekent tevens dat leraar en 
kinderen een relatie met elkaar moeten aangaan, waarin 
kinderen zich uitgenodigd voelen om hun ervaringen met 
hun leraar te delen en hun emoties te uiten.
Responsiviteit roept ook vragen op. Responsief zijn 
betekent bijvoorbeeld: niet vóór kinderen spreken, 
maar kinderen voor zichzelf laten spreken en hen een 
‘stem’ geven om hun eigen opvattingen te uiten en ze 
daarnaar te laten handelen. Maar: hoe doe je dat?
In dit promotieonderzoek is gezocht naar antwoorden 
op bovenstaande vragen. Het is belangrijk om je 
te realiseren dat kinderen niet los gezien kunnen 
worden van de context waarvan ze deel uit maken. Ze 
worden erdoor bepaald en ze beïnvloeden die context 
tegelijkertijd. Dat betekent dat deze contexten ook 
deel uitmaken van het onderzoek, waarin leraren een 
belangrijke rol spelen, klasgenootjes, maar ook de 
ouders van de in het onderzoek betrokken kleuters. 
Er is gekozen voor onderzoek in de schoolsetting van 
kinderen.
Daarbij heeft Tertoolen aansluiting gezocht bij 
de mozaïekbenadering van Alison Clark (2005) 
en een gevarieerd instrumentarium gebruikt. Dit 
instrumentarium was niet alleen op taal gericht.

De onderzoeksmiddelen
De volgende onderzoeksmiddelen werden gebruikt:

1. Observaties van reguliere schoolactiviteiten in de 
klas en tijdens buitenspel

2. Inrichten van een schoolhoek die uitnodigt tot spel 
en observaties van dit spel

3. Interview met kinderen (semigestructureerd) over 

de ‘ideale school’: hoe zou je school eruit zien als je 
het zelf mocht bedenken?

4. Aanbieden van stellingen over gevoelens met 
betrekking tot onderwijs aan de hand van plaatjes. 
Hoe voel je je als je zelf mag kiezen wat je wilt 
doen in de klas? Kinderen konden vervolgens steeds 
een plaatje kiezen dat hun gevoelens het best 
weergaf.

5. Wegwerpcamera aanbieden aan kinderen om 
foto’s te maken in en rond de school over wat zij 
belangrijk vonden, waarna er met de kinderen over 
de afbeeldingen is gesproken: welke foto zou je 
heel graag willen bewaren en wil je daar iets over 
vertellen? 

Deze gearrangeerde activiteiten werden flexibel 
verweven in de dagelijkse activiteiten. Video werd 
ingezet om de data te verzamelen. Alle informatie 
die Tertoolen op deze wijze verkreeg, werd bekeken, 
geordend, geanalyseerd en geïnterpreteerd op zoek 
naar voor de kinderen betekenisvolle thema’s en de 
samenhang daartussen. Het leverde een schat aan 
informatie op, waaruit er per kind een kernboodschap 
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bepaald kon worden. 
Kinderen vonden elkaar 

in de opvatting dat in 
hun school volwassenen in 

belangrijke mate bepalen wat er 
gaat gebeuren. Tevens gelden er in school 

duidelijke regels.
Voorbeelden van kernboodschappen zijn:
• Als juf kun je kinderen vertellen wat ze moeten doen
• Alle kinderen moeten eerst gaan zitten en naar de 

juf luisteren
• Als juf weet je alle antwoorden, maar je wilt ze niet 

zeggen

L. in de schoolhoek: ‘Je moet eerst een cirkel tekenen’. 
Vriendje: ‘Moet dat?’ 
L: ‘Ja, want ik ben de juf’.

De opbrengsten
De opbrengsten sluiten aan bij informatie uit eerder 
onderzoek en uit literatuur. Literatuur over de 
kenmerken en indicatoren van voice (in de betekenis 
van authentieke ‘stem’) en betekenisverlening. 
Tertoolen komt tot vier belangrijke kenmerken: 

• uiten van gevoelens en maken van keuzen
• delen van ideeën over eigen kunnen en behoeften
• tonen van kennis door aanwijzen, onderzoeken, 

bevestigen en tegenspreken
• iets willen verwerven, je iets toe-eigenen in relatie 

tot anderen

De twee laatste kenmerken, ook samen te vatten 
met de begrippen discussie en conflict zijn sterke 
aanwijzingen voor betekenisverlening van kinderen. 
Het gaat dan over opmerkingen van kinderen (bij 
het gebruik van de onderzoeksmiddelen) waarbij ze 
kennis tonen door iets aan te wijzen, te onderzoeken, 
te bevestigen of tegen te spreken. Ook als uit hun 
teksten blijkt dat ze de intentie hebben om iets te 
verwerven en/of zich iets toe te eigenen in relatie tot 
anderen. In de stemmen van deze kleuters daarnaast 
weerklonken de opvattingen van ouders en leraren 
dat het van belang is om goed je best te doen en veel 
te leren over schoolse onderwerpen. In die zin was er 
sprake van correspondenties in opvattingen, niet alleen 
tussen deze kinderen en hun eigen leraren en ouders, 
maar ook met die van leraren en ouders die hen 
onbekend waren. 
Ook waren er uitspraken van kinderen die volstrekt los 
stonden van de leraren en ouders in het onderzoek. 
Gekeken naar de inhoud van deze ‘losse’ uitspraken , 
zien we dat deze vaak gerelateerd waren aan situaties 
waarin kinderen een persoonlijk doel probeerden te 
bereiken of zich teweer stelden tegen de intenties van 
leraren of klasgenootjes. Of waar er sprake was van 
een conflict. Daarin vindt Tertoolen in haar onderzoek 
een sterke aanwijzing voor wat ze omschrijft als: dat 
wat van het kind zelf is. 

Het is mogelijk om bepaalde niet-corresponderende 
opvattingen van kinderen te labelen als kenmerken van 
de stem van deze kinderen. Dat wil niet zeggen dat er 
allesomvattende uitspraken gedaan kunnen worden 
over dé stem van hét jonge kind. De conclusies in dit 
onderzoek zijn gebaseerd op wat deze kleuters hier en 
nu naar voren hebben gebracht.
Daarbij merken we nog op dat dit 
onderzoek fenomenologisch 
van aard is, de onder-
zoeker probeert 
datgene wat het 
kind zegt en 
doet te 
begrijpen 
vanuit 
de 

situatie, 
er worden 
geen 
voorspellingen 
gedaan. 

Betekenis van dit onderzoek 
voor het basisonderwijs
Wat kunnen we in onze eigen school met dit 
onderzoek doen? Kunnen we er praktische handvatten 
aan ontlenen? Kan dit onderzoek behulpzaam zijn om 
een (nog) betere leerkracht te worden?
Wij denken van wel. Allereerst willen we opmerken dat 

Opvattingen van kleuters 
over de betekenis 
van school
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dit onderzoek in gewone scholen heeft plaatsgevonden 
met gewone kinderen, gewone leerkrachten en 
gewone ouders. 
We noemen een aantal aspecten (soms zijn het vragen) 
waar leerkrachten hun voordeel mee kunnen doen:

•  Het is belangrijk om kinderen voor ‘vol’ aan te 
zien; vraag naar hun mening en neem 

die serieus.
• Realiseer je hoe je handelt 

als leerkracht, vraag 
jezelf af wat je doet 

en waarom je dat 
doet. Is dit ook 

werkelijk wat 
je wilt? 

• Reflec-
teer op 

wat en hoe je 
dat doet en doe 

dat niet alleen… 
een ander ziet andere 

aspecten, bevraag elkaar 
daarop en kom zo tot werkelijke 

reflectie, dieper en echter dan even 
een tekstje schrijven over ‘hoe het gegaan is’. 

Reflecteer vooral op je houding naar kinderen, is die 
open en daardoor responsief?

• Hoe zit het met de affectieve kant van het 
onderwijs? Waarom plegen kinderen oppositie? 

Wordt er op hun behoeften ingegaan?
• Tertoolen beschrijft een aantal rollen van de 

leerkracht, zoals: lesgeven/onderwijzen(instructeur); 
faciliteiten bieden; opvoeder; kinderen inleiden 
in de cultuur. Komen alle rollen aan bod? Zijn we 
misschien vooral leerkracht en opvoeder? Geven we 
kinderen bijvoorbeeld voldoende ruimte (faciliteren) 
om zelf zaken te onderzoeken? 

In haar proefschrift beschrijft Tertoolen een heuristiek, 
een procedure om systematisch onderzoek te doen 
naar de ‘stem’ van de kleuter, waarbij de zoektocht 
zich richt op correspondenties in ‘stemmen’ en zich niet 
richt op causale relaties tussen ‘stemmen’ van jonge 
kinderen.
Anja besluit haar proefschrift met de volgende 
zin: “Looking at the results of our own research on 
exploring young children’s voices, we underline the 
importance of well-educated teachers, who support 
and stimulate children in dialogically developing their 
own voices.” (p. 160)

Nieuwsgierig geworden?
Het proefschrift, getiteld Exploring young children’s 
voices, a study on the content of children’s expressions 
related to school contexts, is te verkrijgen bij:
dr. J.M-L. Tertoolen (a.tertoolen@ipabo.nl)
Manager kenniscentrum IPABO; Coördinator 
Radiantonderzoeksprogrammering
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“Ondanks het stamgroepmodel, wordt 

rekenonderwijs vaak in jaargroepen 

aangeboden”, constateert de Zwolse 

rekenexpert Belinda Terlouw. “Niet zozeer 

omdat scholen dit willen, maar meer omdat ze 

niet goed weten hoe je het rekenonderwijs in 

heterogene groepen vorm zou kunnen geven.” 

Belinda begon vorig jaar een pilot op vier 

jenaplanscholen om het rekenen in de stamgroep 

te brengen. Lees hier de eerste resultaten en 

conclusies.

Rekenen in de stamgroep? Dat kan!
Belinda Terlouws rekenpilot op vier jenaplanscholen 
Belinda Terlouw
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Jenaplanscholen hebben een uitgesproken visie op 
onderwijs. In het pedagogisch concept staat niet de 
leerstof, maar het kind centraal. Kinderen mogen 
verschillend zijn en leren die verschillen te respecteren. 
Ze krijgen de ruimte om hun talenten en interesses 
optimaal te ontwikkelen. Het werken in stamgroepen 
draagt bij aan dit concept. 
Toch wordt het rekenonderwijs vaak in jaargroepen 
aangeboden. Niet zozeer, omdat scholen dit willen, 
maar meer omdat ze niet goed weten hoe je het 
rekenonderwijs in heterogene groepen vorm zou 
kunnen geven. Om scholen daarbij te helpen, zijn 
in Mensenkinderen vanaf januari 2014 vijf artikelen 
verschenen rond het thema Rekenen in de Stamgroep. 
Er zijn verschillende impulsen beschreven om teams te 
inspireren bij het vormgeven van hun rekenonderwijs 
binnen de stamgroep. 
Vorig schooljaar is een aantal jenaplanscholen onder 
begeleiding van extern deskundige Belinda Terlouw 
gestart met een tweejarige teamontwikkeling om 
een transfer in gang te zetten van het rekenen in 
jaargroepen naar het rekenen in stamgroepen. De ene 
school ontwikkelde zich hierin sneller dan de andere. 
In dit artikel staat beschreven welke factoren de 
ontwikkelkracht van teams positief beïnvloedden.

De impulsen
De beschreven impulsen uit de eerste vier artikelen, 
werden in het vijfde artikel gerangschikt in vier 
onderling nauw verbonden thema’s. Als team zal je 
je rekenonderwijs anders moeten organiseren om 
het rekenen in de stamgroep mogelijk te maken. In 
de voorwaardelijke sfeer moeten leerkrachten de 
benodigde (vak)kennis en vaardigheden hebben en ook 
gedrag en houding moeten aansluiten op de nieuwe 
manier van werken. Schematisch zag dat er als volgt uit:

Rekenen in de stamgroep? Dat kan!
Belinda Terlouws rekenpilot op vier jenaplanscholen 
Belinda Terlouw
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Belinda Terlouws 
rekenpilot op vier 
jenaplanscholen 

Het schema pretendeerde niet volledig te zijn, maar 
liet op hoofdlijnen zien wat er in de voorwaardelijke 
sfeer aanwezig zou moeten zijn om het rekenen in de 
stamgroep mogelijk te maken. Alle vier aspecten zijn 
met elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar. 

Jenaplanscholen aan de slag
Een belangrijke aanleiding voor de wens om het reken-
wiskundeonderwijs aan te bieden in stamgroepen is visie 
op onderwijs. Jenaplanscholen hebben een bewuste 
keuze gemaakt voor het leren in stamgroepen en zijn 
zoekende hoe het reken-wiskundeonderwijs ook vanuit 
deze visie vormgegeven kan worden. Er zijn ook andere 
aanleidingen te noemen voor deze wens. Het rekenen in 
jaargroepen kent een aantal ongewenste neveneffecten. 
In interviews geven kinderen te kennen dat ze het 
niet fijn vinden dat ze voor hun rekenonderwijs in 
een andere groep moeten gaan werken. Ze werken 
het liefste in hun stamgroep, omdat dit vertrouwd is 
en het fijn is om in je eigen lokaal te mogen blijven. 
Op de vraag of ze denken dat het mogelijk is om in 
stamgroepen te rekenen, geven ze aan dat het lastig 
zal zijn voor de leerkracht, omdat er dan wel heel veel 
niveaus in één groep zitten en ze vragen zich af of dit 
voor de leerkracht te doen is. Al brainstormend over 
mogelijke oplossingen zie je hoe enthousiast ze worden 
over dit idee. Ze zijn graag bereid om hieraan mee te 
gaan werken.
Een ander ongewenst neveneffect van het rekenen 
in jaargroepen is dat er veel onderwijstijd verloren 
gaat. Op een vast moment moeten de kinderen hun 
rekenboeken pakken en gaan ze naar het lokaal waarin 
ze met andere jaargenoten gaan rekenen. Voordat 
iedereen zit, is er al veel tijd voorbijgegaan. Vooral bij 
de jongere groepen zie je dat het ook wat tijd kost 
voordat er sprake is van een groepsproces. Ze moeten 
wennen aan elkaar en aan de leerkracht en ook dat kost 
tijd.
De rekenleerkracht geeft aan dat het lastig is dat ze 
de kinderen alleen in de rekenles zien. Dit beperkt 
hun zicht op de ontwikkeling die kinderen doormaken 
en ontneemt hen de kans ook op andere momenten 
invloed uit te kunnen oefenen. Daar komt nog bij dat de 
stamgroepleider ook moet weten hoe zijn kinderen zich 
ontwikkelen en wat er eventueel buiten de geplande 
rekentijd nog zou moeten worden aangereikt. Dit 
vraagt veel uitwisseling en daar komt het niet altijd 
van. Het reken-wiskundeonderwijs dreigt op deze wijze 
een geïsoleerd vak te worden dat in een te korte tijd 
gestalte moet krijgen.
Reden voor Jenaplanscholen om externe begeleiding 
aan te vragen bij een transformatie van rekenen in 
jaargroepen naar rekenen in stamgroepen. Dit artikel 

is gebaseerd op praktijkervaringen van vier scholen die 
deze transformatie in gang hebben gezet. Ze hadden 
alle hetzelfde wenkend perspectief: ze willen leren hoe 
ze het reken-wiskundeonderwijs kunnen organiseren in 
stamgroepen. De weg ernaar toe verliep verschillend. 
Een van de scholen verving de methode door het 
digitale Snappet en is meteen gestart met het werken in 
stamgroepen. Dit team wilde het door vallen en opstaan  
in de vingers krijgen. Andere scholen kozen voor de 
meer geleidelijke weg. 
Op basis van de ervaringen is een aantal succesfactoren 
te noemen dat van invloed is op de snelheid van 
ontwikkeling binnen de teams.

Succesfactor 1: Heb het vak in je vingers, in theorie én 
in de groep
De eerste succesfactor heeft te maken met de kennis 
en vaardigheden binnen het vak rekenen-wiskunde. 
Een team moet het vak rekenen-wiskunde in de vingers 
hebben of krijgen. De aan het begin van dit artikel 
genoemde impulsen geven een goed overzicht van 
wat daar allemaal bij komt kijken. De meeste teams 
hadden zicht op de theoretische context van het vak. 
Het koppelen van die theorie aan wat er in de praktijk 
te zien is, bleek lastiger. Doorgaans wordt de methode 
gevolgd en dan blijkt dat het aanbod niet altijd 
passend is. Voor sommige kinderen is het te moeilijk 
en voor anderen biedt het weinig uitdaging. Als je 
wilt gaan rekenen in stamgroepen, zijn de kinderen 
het uitgangspunt en niet het aanbod. Dit vraagt van 
de teams een mindshift. Vanuit de kennis van het vak, 
leren kijken naar wat de kinderen laten zien en wat 
ze nodig hebben. Door inzet van de methodiek Kijken 
naar Kinderen, waarbij foto’s en filmbeelden uit de 
eigen onderwijspraktijk als uitgangspunt dienden, 
ontwikkelden teams zich hierin. Ze leerden duiden wat 
ze waarnamen en reflecteerden op het effect van hun 
eigen leerkrachtgedrag. 
Leerkrachten leerden zo hun onderwijs beter af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van hun kinderen. 
Zichtbaar werd toen dat nogal wat kinderen zich 
verveelden tijdens de rekenles. In interviews gaven 
kinderen te kennen dat ze veel eerder aan de slag 
wilden en niet altijd geïnstrueerd wilden worden. Ze 
wilden zelf kunnen nadenken en uitgedaagd worden. 
De teams zagen dat ze hier ook iets mee moesten en 
creëerden ruimte voor onderzoekend en creatief denken 
in de rekenles geïnspireerd door de methodiek Leren 
van Kinderen. Hierover in een volgend artikel meer.
Het begint dus bij vakkennis, vervolgens Kijken naar 
Kinderen, maar ook daaraan voorbijgaan: Leren van 
Kinderen (op zoek naar ongeschoolde wijsheid). Teams 
die dit in de vingers krijgen, ontwikkelen zich sneller in 
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de richting van rekenen in de stamgroep.

Succesfactor 2: Maak bewuste keuzes: wat wil je met je 
les?
De tweede succesfactor volgt direct uit de eerste. Je 
kunt nog zoveel weten van je vak en nog zo goed zijn in 
het koppelen van die kennis aan de praktijk, als je geen 
bewuste keuzes maakt, zal je minder resultaat boeken. 
In de praktijk bleek namelijk dat leerkrachten zich 
onvoldoende bewust waren van wat ze nu eigenlijk 
wilden in hun les (of tijdens een rekengesprek). Het 
maakte dat ze zich afhankelijk voelden van de methode 
en zich geen eigenaar voelden van hun eigen les. 
Dit kwam hun competentiegevoel bij het omgaan 
met de verschillen tussen kinderen niet ten goede. In 
samenspraak met de teams is een poster ontwikkeld die 
hen hielp bewuste keuzes te maken in hun rekenles. Op 
hoofdlijnen zag de poster er als volgt uit (schematische 
samenvatting)

De eerste vraag die je jezelf als leerkracht moet stellen 
is: wil ik kijken naar wat ze kunnen, of wil ik gericht 
invloed uitoefenen? Met andere woorden: wil ik 
diagnosticerend of doelgericht te werk gaan. Dit heeft 
consequenties voor de keuzes die je maakt waar het 
de opdrachten en de materialen in je aanbod betreft. 
Als je wilt kijken naar wat de kinderen kunnen, zijn de 
opdrachten opener om ruimte te kunnen bieden aan 
alle niveaus. Daar stem je je materialen op af. Als je 
weet wat kinderen kunnen en wat ze nodig hebben, 
zijn de opdrachten gerichter en dienen de materialen 
dit doel. De keuze heeft ook consequenties voor hoe 
je de groepen samenstelt. Heterogene groepen als 
je wilt observeren, homogene groepen als je invloed 
wilt uitoefenen. Ook tijdens de uitvoering moet de 

leerkracht bewuste keuzes maken afgestemd op wat hij 
wil. Bij het observeren, sta je als leerkracht meer aan de 
zijlijn en zijn de vragen gericht op het zicht krijgen op 
wat de kinderen doen en hoe zij denken, als je invloed 
wilt uitoefenen geef je niveauverhogende impulsen 
op basis van wat je ziet. Het spreekt voor zich dat ook 
de evaluatie kleurt naar wat je in de les wilde doen. 
De poster deed dan ook dienst als reflectiemiddel bij 
de terugblik op de les. Leerkrachten die voorafgaand 
aan de les bewuste keuzes maakten, ontwikkelden zich 
sneller.

Succesfactor 3: Durf los te laten en vertrouw op jezelf, 
team en kinderen
Een derde succesfactor was het los durven laten op 
verschillende niveaus. In de teams waarin leerkrachten 
de ruimte kregen om te experimenteren en fouten 
mochten maken, gebeurde meer. Met vallen en opstaan 
en een goede reflectie op wat werkt en wat niet, 
groeiden teams sneller dan wanneer leerkrachten 
werden gehouden aan hetgeen werd voorgeschreven op 
schoolniveau. Als je als leerkracht het vertrouwen krijgt 
in eigen ontwikkelkracht, ben je meer betrokken bij je 
eigen leerproces. 
Hetzelfde gold ook voor het loslaten van de kinderen. 
Daar waar de kinderen de ruimte en het vertrouwen 
kregen van de leerkrachten om zich zelfstandig te 
ontwikkelen en mede-eigenaar werden gemaakt van 
het leerproces, zag je niet alleen dat er een snellere 
ontwikkeling plaatsvond, maar ook zag je het plezier 
in de rekenles toenemen. Leerkrachten durfden de 
methode los te laten en dachten gaandeweg meer 
in doelen dan in een voorgeschreven lesaanbod. Een 
mooie stap op weg naar het rekenen in de heterogene 
stamgroep.

Succesfactor 4: Doe het als team
Een extern deskundige is niet de enige factor in 
de teamontwikkeling. Goed leiderschap (4a) is 
noodzakelijk om zo’n ontwikkeling te faciliteren. Een 
teamontwikkeling is afhankelijk van een adequate 
persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht (4b) 
zelf. Hij moet zich willen verdiepen in de theorie, 
kunnen reflecteren op het eigen handelen en zich 
leerbaar opstellen bij het ontvangen van feedback. De 
persoonlijke ontwikkeling heeft pas dan invloed op de 
teamontwikkeling, als de bouwen na verloop van tijd 
samen gaan leren, samen lessen gaan voorbereiden en 
samen kijken naar beelden uit de onderwijspraktijk. 
De ene school was hier sneller aan toe dan de andere 
school. Dat had alles te maken met hoe directies de 
teams faciliteerden hierin.
Een andere belangrijke factor in een succesvolle 
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teamontwikkeling is het al dan niet aanwezig zijn 
van een goed opgeleide rekencoördinator (4c). Een 
rekencoördinator met kennis van zaken houdt het 
vuurtje brandende, dient als vraagbaak voor het 
team en monitort de teamontwikkeling tijdens de 
afwezigheid van de extern deskundige. Zij is de 
informant van die deskundige en werkt actief mee 
aan het uitzetten van de lijnen. De scholen die zo’n 
rekencoördinator in huis hadden, groeiden niet alleen 
sneller, maar voelden zich ook meer betrokken bij het 
traject. Dat was zeker het geval als de rekencoördinator 
ook nog eens een rekenwerkgroep om zich heen had 
verzameld met een afvaardiging uit de verschillende 
bouwen, zodat ze samen het team scherp hielden.
Planmatig en systematisch te werk gaan (4d), bleek 
daarbij de belangrijke vierde succesfactor. Aan het 
begin van het traject werd binnen het team gekeken 
naar de weg die afgelegd diende te worden om het 
rekenen in de stamgroep mogelijk te maken. De 
teams spiegelden zich aan deze weg en er werd een 
schoolontwikkelplan opgesteld op basis van wat er 
moest gaan gebeuren om dit mogelijk te maken. Bij 
de ene school moest er meer gebeuren dan bij de 
andere school. Dit had ook te maken met de hiervoor 
beschreven factoren die niet op iedere school in even 
grote mate aanwezig waren. Globaal kan gesteld 
worden dat de ontwikkeling in iedere school de 
volgende weg bewandelde:

Na een jaar zijn alle teams toe aan het invloed 
uitoefenen op het leren rekenen in heterogene 
groepen. Ze weten hoe ze ruimte moeten creëren voor 
verschillen, ze kunnen die verschillen waarnemen en 
duiden en stemmen het aanbod en de organisatie van 
hun rekenlessen hierop af. Ze maken hierbij bewuste 
keuzes. Drie van de vier scholen hebben zich hierin 
ontwikkeld binnen het rekenen in jaargroepen. Eén 
school is direct begonnen met het rekenen in de 
stamgroep, maar bewandelde wel een soortgelijke 
weg.
Voor alle scholen is in overleg een plan voor het 
tweede jaar opgesteld. De drie scholen die nog in 
jaargroepen werken, gaan het komende jaar een aantal 
domeinen uit de methode halen die geclusterd worden 
aangeboden in de stamgroepen. Die scholen hebben 
een jaarplan opgesteld waarin beschreven staat wat 
nog in jaargroepen gebeurt en wat in stamgroepen 
en wanneer wat gepland staat. De school die al in 
stamgroepen is gaan werken, verfijnt haar werkwijze 
door het hele rekenonderwijs te vertalen naar doelen.
Waar het monitoren van teamontwikkeling in het 
eerste jaar met name de persoonlijke ontwikkeling 
als uitgangspunt nam, monitort de extern deskundige 
in het tweede jaar op bouwniveau. Er wordt gebruik 
gemaakt van Lesson Study. Dit is een manier van 
teamleren waarin collega’s gezamenlijk leren door 
systematisch te werken aan het verbeteren, vernieuwen 
en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Zo zal er 
meer en meer sprake zijn van een lerende organisatie 
die zich na het tweede jaar ook zonder een extern 
deskundige steeds verder zal gaan ontwikkelen. Dat 
betekent dat eigenaarschap een belangrijk codewoord 
is/wordt.

Succesfactor 5: Probeer, neem initiatief, wees eigenaar
Dit brengt mij bij de laatste (vijfde) succesfactor waarin 
de jenaplanscholen zich onderscheidden in het eerste
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jaar van het traject. Niet op alle scholen durfden 
leerkrachten het heft in eigen handen te nemen. Ze 
lieten zichzelf liever voorschrijven hoe ze het moesten 
doen, dan dat ze zelf gingen uitproberen. Dit had 
niet altijd te maken met onwil om te investeren, 
maar ook met de angst om fouten te maken. En dat 
terwijl je zoveel van je fouten kunt leren. Ze durfden 
geen keuzes te maken en uit te proberen, omdat 
ze bang waren de kinderen tekort te doen en ze 
onvoldoende vertrouwen hadden in eigen kunnen. 
Deze teams stonden stil in hun ontwikkeling als de 
extern deskundige niet in beeld was en het leek 
dat er steeds opnieuw begonnen moest worden. 
Als de extern deskundige kwam kijken, vertoonden 
ze sociaal wenselijk gedrag zonder dat zij zich er 
eigenaar van hadden gemaakt. Pas toen leerkrachten 
meer en meer eigenaar durfden te worden van hun 
eigen persoonlijke ontwikkeling en bereid waren te 
accepteren dat je niet in alles goed hoeft te zijn om 
te gaan leren, versnelde de ontwikkeling zich in de 
richting van het rekenen in de stamgroep. Vooral 
toen meer en meer zichtbaar werd welke kwaliteiten 
er allemaal in het team te vinden waren en hoe je 
dankbaar gebruik kon maken van elkaars kwaliteiten 
als je zelf even stagneerde in je ontwikkeling, ging het 
snel.

De scholen die het ook nog eens aandurfden 
kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun 
eigen ontwikkeling, groeiden het hardst. Daar waar 
leerkrachten en kinderen zich eigenaar voelen van hun 
eigen ontwikkeling, is de opbrengst het grootst.

Conclusie na een jaar
Op basis van de ervaringen die opgedaan zijn binnen 
Jenaplanscholen die een start wilden maken met een 
transformatie van het rekenen in jaargroepen naar 
het rekenen in stamgroepen zijn in dit eerste jaar vijf 
belangrijke criteria voor succes te onderscheiden:

- Goed leiderschap
- Een opgeleide rekencoördinator met kennis van 

zaken
- Planmatig en systematisch werken
- Leerkrachten die bewuste keuzes maken en 

beschikken over een goed reflectievermogen
- Eigenaarschap op alle niveaus binnen de school

Alle scholen zijn goed op weg en verwacht wordt 
dat na het volgende schooljaar er sprake zal zijn van 
lerende organisaties die zich competent genoeg voelen 
om het reken-wiskundeonderwijs voortaan in de 
stamgroepen aan te gaan bieden.
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Het motregent licht. Eindelijk. 
Dagenlang heeft er een drukkende en intense hitte over 
de stad gelegen. 
Terwijl ik door de straten fiets, zie ik hoe winkelpersoneel 
alle ramen en deuren wagenwijd openzet. Ik kijk bij 
een zeilmakerij naar binnen. Door de loodsdeuren heen 
zie ik hoe een gezelschap om een stapel pallets heen 
koffiedrinkt. Een koffiedrinker kijkt hologig naar buiten. 
Nachten niet geslapen vermoed ik.

Er is ook koffie voor mij bij een klein bedrijfje voor 
3D-visualisatie waar ik af en toe een kop mag komen 
drinken in ruil voor een goed idee. Gebouwen die nog 
gebouwd moeten worden kun je hier in virtual reality 
alvast bekijken. Met zo’n bril op. Maar je kunt hen ook 
vragen om huizen uit te printen in 3D. Iets om vast te 
houden. Iets waar je gezamenlijk over kunt praten. Iets 
waarbij je elkaar kunt wijzen op een detail en samen 
enthousiast of bezorgd kunt zijn.

Ik kom binnenlopen op het moment dat men om een 
nieuwe tover staat: een apparaat dat met lazerlicht door 
karton heen snijdt. “Met minder dan een tiende van 
millimeter aan zaagsnede”, krijg ik enthousiast te horen 
van een oud-leerling die nu een jaar of achttien is.
Hij toont me even later bij de koffie met sprits het eerste 
resultaat. Hij knakt het karton dat inderdaad meteen 
in een vorm schiet. Hij laat me met mijn vinger over 
de structuur van het karton gaan: de baksteentjes zijn 
inderdaad te zien en te voelen. Hij pakt zijn koffie en 
zet hem meteen alweer neer. Hij veegt met een kwast 
met witte acrylverf over de baksteentjes. En na één hap 

sprits, twee slokken koffie en vijftien keer blazen over 
het geverfde oppervlak begint hij het karton licht op te 
schuren. De acrylverf blijft alleen achter in de groefjes-
jes-jes die de voegen moeten voorstellen en de bakstenen 
komen met elke “aai” van zijn schuurpapier realistischer 
naar voren.
Hij kijkt samen met zijn chef door een speciale bril naar 
het resultaat, en glundert als hij mij het karton en de 
bril overhandigt. Het is verbluffend. De “schade” die het 
schuurpapier heeft aangericht heeft van karton steen 
gemaakt.
“Goedkoper dan een plastic print”, overtuigt hij mij. 
Hij heeft een vel met witte kozijnen in zijn hand die 
de machine heeft uitgesneden. Met een, twee, drie 
bewegingen heeft hij een kozijn in het bakstenen karton 
met voegjes-jes-jes geplakt. Werkelijker, ook, dan een 
plastic print, ervaar ik. Vaak moeten die ook nog geverfd 
worden voor een beurs of een eerste presentatie. Een 
monnikenwerk. Soms mijn afdeling.

De motregen heeft de stof van de bladeren laten 
druppen. Druppels hebben de haarwortels van bomen en 
planten bereikt. De stad ruikt fris. De bomen geuren. De 
straten spiegelen. Autolichten schijnen me verdubbeld 
tegemoet. Het is eind augustus maar het lijkt erop dat de 
herfst al als een zegen tot ons gekomen is. 

Ooit mijn leerling. Vandaag mijn meester.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

Ooit mijn leerling. Vandaag mijn meester.


