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Van de redactie
Er bestaat een eenvoudige en wetenschappelijke methode
om de inspiratie en motivatie van mensen te bevorderen,
priming genaamd. De Amerikaans psycholoog John Bargh
liet twee groepen studenten een spelletje doen, waarbij ze
van losse woorden zinnetjes moesten maken. Een deel van
hen maakte zinnetjes met woorden als ‘eenzaam’, ‘grijs’,
en ‘bingo’. De rest deed hetzelfde met ‘fit, ‘snel’ en ‘sportief’. Het enige dat Bargh deed, was kijken hoe ze na de
test zijn lab uitliepen. De tweede groep liep aanmerkelijk
kwieker naar buiten dan de eerste. Iemands kennis en interesse voor bepaalde zaken kun je op die manier vergroten.
In de reclame en winkels wordt daar op een subtiele manier
gebruik van gemaakt. Welke boekwinkel je ook binnenloopt, je wordt altijd geconfronteerd met een top 10 of 20
van de net verschenen boeken. Sinds ik weet dat uitgeverijen betalen om deel uit te maken van zo’n notering, geloof
ik dat deze lijstjes echt effect hebben. Wij worden bewust
en meestal onbewust beïnvloed door iets wat we regelmatig zien en wat ook nog in een of ander lijstje staat. Aan
het einde van 2006 heb ik heel veel van deze lijstjes langs
zien komen. Op mijn beurt zou ik hier weer een lijstje van
kunnen maken met bijvoorbeeld de beste burgemeester
van 2006 (waarbij gestemd kon worden op burgemeesters
van over de hele wereld, alsof ik ze allemaal zou moeten
kennen), de Top 2000 van Radio 2, de Top 1000 Allertijden
van Veronica, de verkiezing van de bekendste Nederlander
van het jaar, de langste files of de meest gekozen zoekwoorden bij Google van 2006. Er is zelfs een format voor
televisieprogramma’s met de top 10 als uitgangspunt en
titels als ‘De tien meest spraakmakende TV-programma’s
van 2006’ of ‘De tien grootste schandalen van 2006’. Ook
bleek uit een onderzoek onder de bewoners van de Europese Unie dat wij Nederlanders de gelukkigste Europeanen
zijn.
Het lijkt wel alsof er ieder jaar meer wedstrijden, verkiezingen en opiniepeilingen komen om uit te maken wie, dan

wel wat, de grootste, mooiste of beste is. Je kunt nauwelijks een televisie aanzetten of er is wel een quiz voor de
slimste jongetjes of meisjes uit de klas, de uitverkiezing
van de mooist verlichte straat of … Vul maar in, want het
bestaat.
En zelfs het onderwijs ontkomt er kennelijk niet aan, niet
met de ordinaire naam van top 10 of top 100, maar met
canon. Zo verscheen half oktober de eerste canon voor het
onderwijs, die uit vijftig personen, voorwerpen en perioden uit onze geschiedenis bestaat. Als reactie en kritiek op
het ontbreken van wetenschappers en technici volgt er nu
een Bètacanon met de hoogtepunten van de exacte vakken. Als antwoord op de constatering dat de kwaliteit van
het onderwijs achteruit holt, wordt de roep om het samenstellen van canons steeds groter. Een opvallend gegeven,
terwijl het aantal kerndoelen vanaf augustus net is verminderd. Of is de canon niet bedoeld als keurslijf, maar slechts
als wegwijzer? Of is dit een manier om wat je te vertellen
hebt en belangrijk vindt nog meer in de belangstelling te
krijgen?
Ik ga uit van het laatste en wil dan ook niet achterblijven.
Met behulp van een canon zet de redactie het kinderboek
extra in de schijnwerpers. Daarom vragen wij uw medewerking om in het meinummer een canon (of gewoon de
Top 50) van de beste kinderboeken te kunnen presenteren. Tot 1 april kunt u een lijstje met vijf kinderboeken naar
mensenkinderen@hetnet.nl mailen. Onder de inzenders zal
een pakket kinderboeken worden verloot.
Het al dan niet gebruiken van computers en internet door
jonge kinderen heeft in dit nummer de aandacht. Is het
goed voor hen om hiermee om te gaan? Schuilen er gevaren in? Moeten ze ermee leren omgaan of er ver van worden gehouden en beschermd worden tegen ongewenste
effecten?
Daarnaast aandacht voor de jenaplanconferentie die in
november is gehouden, Verhalend ontwerpen en een reis
in het verleden van Peter Petersen.
We wensen u veel leesplezier en voldoende ((on)bewuste)
beïnvloeding om geïnspireerd aan de slag te gaan.
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Na de jenaplanbasisschool
Regelmatig komen bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging vragen
binnen over scholen voor voortgezet jenaplanonderwijs. Helaas kan
ik daar kort over zijn; er staan bij
de NJPV slechts vier scholen geregistreerd, die met jenaplanafdelingen
werken, namelijk in Boxmeer, Nijmegen, Swalmen en Heerenveen.
Er zijn meer initiatieven geweest,
die helaas zijn doodgebloed.
Heel af en toe krijg ik een mail of
een telefoontje van een VO-school,
waarin men om informatie of
geschikte literatuur vraagt. En dan moet ik bekennen dat er
maar weinig literatuur over het voortgezet jenaplanonderwijs voorhanden is.
In het verre verleden kenden we een landelijke kring VO,
waar een aantal vertegenwoordigers van de jenaplan
VO-scholen aan deelnam. Die kring heeft geprobeerd een
algemene tekst op te stellen. Helaas waren de verschillen
zo groot dat er geen consensus bereikt kon worden.
De betrokkenheid bij genoemde kring zakte vervolgens
weer weg, zodat besloten werd de kring maar op te heffen.
Nadien is er nog een poging ondernomen om vertegen
woordigers van de drie grotere scholen voor voortgezet
jenaplanonderwijs bij elkaar te krijgen. Na één bijeenkomst
bleek ook dit initiatief niet levensvatbaar te zijn. Landelijk
is afgesproken dat initiatieven als deze van onderaf moeten
komen en dat de NJPV bereid is om deze te faciliteren.
Regelmatig hoor ik geluiden als zou het jenaplanconcept
en de ervaringen, die binnen het basisonderwijs zijn opgebouwd, veel aanknopingspunten bevatten om scholen
impulsen te geven aan de uitdagingen, die er liggen binnen het VO-onderwijs. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan
differentiëren in niveau en/of niveaugroepen, activerende
werkvormen en stamgroepen
Het zou toch mogelijk moeten zijn om meer VO-scholen te
interesseren voor het jenaplanconcept. De vraag is alleen
hoe dat gerealiseerd kan worden. Daarom wil in elke aflevering van Mensenkinderen de lezers met deze column op
de hoogte brengen van ontwikkelingen en ervaringen in
het voortgezet jenaplanonderwijs.

Jaap Meijer

Zo wordt in de Scholengemeenschap Stevensbeek, die uit
21 jenaplanstamgroepen bestaat, op dit moment een driejarige jenaplanscholing voor alle docenten en onderwijsassistenten georganiseerd. Bij de vormgeving van dit traject is
rekening gehouden met een viertal uitgangspunten:
• De scholing wordt gekoppeld aan de schoolontwikkeling.
Dat betekent dat naast het aanbodgestuurde deel (nodig
om in aanmerking te komen voor het diploma) speerpunten aan de orde komen, die een relatie hebben met
de fase waarin de school zich nu bevindt. Zo beschreef
de school al in Mensenkinderen van november 2006 dat
ze dit jaar aandacht besteden aan leergebieden, coöperatief leren en heterogene groeperingsvormen. Ook zal
het andere pilot-project, waarin gewerkt wordt aan een
school voor kinderen van vier tot achttien jaar, bij de
scholing betrokken worden.
• Werken met onderzoeksopdrachten, die gekoppeld worden aan de drie eerder genoemde inhoudelijke speerpunten. De opdrachten worden uitgevoerd door functionele
werkgroepen, die veelal samengesteld zijn op basis van
de verschillende leergebieden: Kunst en cultuur, Mens en
natuur, Mens en maatschappij, Mens en taal, Sport en
beweging.
• Wiskunde is buiten de leergebieden gehouden. Bij dit
vakgebied wordt gewerkt aan verdere differentiatie.
• De betrokken docenten zijn ingedeeld naar de principes
leerling-gezel-meester. De ‘meesters’ leiden de functionele werkgroepen. Op deze wijze kan worden uitgegaan
van verschillen, die ook voor de docenten gelden.
Dit pilotproject in Stevensbeek zal binnen de NJPV besproken worden om de ervaringen te benutten bij vergelijkbare
projecten op andere scholen voor voortgezet jenaplan
onderwijs.
Tijdens de NJPV-conferentie in november 2007 zal er een
speciale route voor bovenbouwstamgroepsleiders en VOjenaplandocenten georganiseerd worden.
Zo hopen we docenten en scholen te stimuleren om na te
denken over de mogelijkheid om een Jenaplan VO-school
te starten.

Jaap Meijer is functioneel leider van de Nederlandse Jenaplan
Vereniging

THEO
In verband met zijn sabbatical-fietstocht door Europa ontbreekt de bijdrage van Theo. Zijn laatste berichten kwamen
in december uit Cyprus. In het maartnummer zal hij weer
aanwezig zijn.
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In dit artikel onderbouwen de auteurs
waarom zij vinden dat jonge kinderen
in het jenaplanonderwijs kennis moeten
maken met computers. Zij vinden het
zelfs onverantwoord om ze verre te houden van deze nieuwe media. Discussies hierover leggen vaak, beter dan
in andere debatten, de pedagogische achtergronden en visies van de deelnemers bloot.

Een pleidooi voor ICT in het
jenaplanonderwijs

Onderwijsvisie
In onze tijd krijgt de school te maken met een groeiende
nadruk op haar opvoedende rol. Onder andere de schrijvende pers speelt daar vaak een -op een ongenuanceerde
wijze- een kwalijke rol in. Ouders verlangen van de school
dat ze zich intensiever bezig houdt met de opvoeding. Liefst
ook buiten de schooluren. Kennis verwerven daarentegen
is niet langer het alleenrecht van scholen. Wellicht vindt het
meeste leren plaats buiten de school, erkent onze Onderwijsraad. Dat begint al vroeg, in de voorschoolse periode
en wordt in belangrijke mate mede veroorzaakt door de
vanzelfsprekende aanwezigheid van nieuwe media in veel
gezinnen. In een aantal gezinnen is er sprake van achterstand, ook ten aanzien van nieuwe media. Met name taalachterstanden worden gezien als bron van problemen voor
de verdere (school)ontwikkeling.
In een poging om deze taalachterstanden te voorkomen
wordt al geruime tijd aandacht besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Voor taalonderwijs is een ‘Taallijn
VVE’ ontwikkeld, door het Expertisecentrum Nederlands/
Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met Sardes. Kinderen die aan deze programma’s hebben meegedaan maken op verschillende gebieden een betere start.
Binnen de taallijn is ook aandacht voor de mogelijkheden
van ICT en taalverwerving op jonge leeftijd. Geletterdheid
is in 2006 niet langer alleen lezen, maar betekent ook op
de hoogte zijn van de mogelijkheden van ICT. Al heel jong
worden kinderen geconfronteerd met het feit dat leren
op verschillende manieren kan plaatsvinden, zoals lezen,
luisteren, kijken, actief construeren. Amerikaanse collega’s
spreken in dit verband van ‘New literacies’; nieuwe vormen van geletterdheid. Wil je een rol kunnen spelen in de
samenleving van de 21e eeuw dan is het beheersen van
deze nieuwe literacies van groot belang.
Natuurlijk moeten dan ook leerkrachten in staat zijn om
ermee om te gaan en hun leerlingen passend op te laten
groeien in de nieuwe leerwereld. Recent onderzoek binnen

lerarenopleidingen laat zien dat er nog te weinig aandacht
is voor deze heel andere aanpak die van leerkrachten verlangd wordt.
Onderzoek maakt duidelijk dat scholen die over een goed
uitgewerkte onderwijsvisie beschikken makkelijker en frequenter gebruikmaken van ICT dan andere. Veel van deze
scholen accentueren actief en onderzoekend leren en het
gericht gebruik van ICT daarbij. Uit buitenlands onderzoek
blijkt dat deze scholen betere leerresultaten boeken. Of dat
ook geldt voor Nederland weten we (nog) niet.

De wereld van kinderen, anno nu
Peuters brengen tegenwoordig steeds meer tijd met of rond
de computer door. In de laatste tien jaren van de twintigste eeuw werd vaak de vraag gesteld of het wel goed was
voor jonge kinderen om zoveel met computers te werken.
De Amerikaanse ‘Alliance for Childhood’ (2000) ging zelfs
zo ver om voor te stellen dat computers moesten worden
verwijderd uit alle Amerikaanse basisscholen. Het zou een
gevaar opleveren voor de emotionele en intellectuele ontwikkeling van de kinderen.

Jonge kinderen en computers

John Bronkhorst en Eric Koertshuis

Verschillende onderzoekers hebben inmiddels de positieve
invloed van computergebruik op cognitieve, sociale, motorische en taalontwikkeling van kinderen onderzocht en
aangetoond. Ook in ons land is, voornamelijk rondom het
gebruik van digitale prentenboeken, onderzoek gedaan,
waarbij in een groot aantal gevallen positieve effecten konden worden vastgesteld.
Jonge kinderen klikken daarbij graag op plaatjes en negeren de gesproken tekst vaak. Niet het verhaal maar het
spelletje vinden ze aantrekkelijk.
Uit een internationaal leesonderzoek blijkt dat 9% van de
Nederlandse ouders geregeld met hun kinderen activiteiten rondom een CD-ROM of DVD onderneemt. Daarbij
speelt de kwaliteit van de software een grote rol, net als de
begeleiding die de ouder of leerkracht geeft.
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Jenaplan en ICT
In een aantal gevallen past de computer als een sleutel in
het Jenaplanslot; ‘een sleutel naar de wereld’. Zoals we eerder opmerkten zijn het juist de goed uitgewerkte onderwijsvisies, zoals het jenaplanonderwijs, die gemakkelijker
en frequenter gebruik maken van computers en het internet. Vooral als het gaat om wereldoriëntatie, met als basis
ervaren, ontdekken en onderzoeken (basisprincipe 18).
Het kind leert actief structurerend en vragend om te gaan
met zijn omringende wereld. De computer als gereedschap waarmee ‘de akker bewerkt kan worden’. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat software en websites, zoals de
digitale werkstukkenkast (www.dwk.nl), in Jenaplan- en
Freinetonderwijs veelvuldig gebruikt wordt
De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs maken een
sterke integratie van nieuwe media en leren mogelijk. Zonder volledig te zijn hieronder een verdere toelichting, vanuit
enkele principes als voorbeeld.

Eigen identiteit
In verschillende onderzoeken wordt gewezen op de grote
verschillen die er ontstaan zijn tussen kinderen die met
ICT-gebruik zijn opgegroeid en de oudere generatie. De
opgroeiende jeugd wordt tegenwoordig gekenschetst als
‘digitale autochtonen’ en de oudere generatie ‘digitale
immigranten’. Als immigrant kun je meedoen met ontwikkelingen, maar de gevoelens en cognities van de echte
inwoners kun je niet evenaren. Tot de kenmerken van de
digitale allochtonen horen onder meer:
• Inclusie, internet zorgt ervoor dat kinderen er van meet
af aan aan gewend zijn dat de samenleving divers is en
je in principe met iedereen kunt samenwerken. Online
contacten verminderen de vooroordelen die er bij live
contact vaak optreden.
• Onderzoekend gedrag, werken met internet betekent:
veel op onderzoek gaan, je oriënteren op de wereld en er
greep op krijgen.
• Echtheid en vertrouwen, omdat internet anoniem is, moet
voortdurend worden vastgesteld of dat wat op internet
aanwezig is, te vertrouwen is. Betrouwbaarheid en echtheid zijn daardoor tot zeer gewaardeerde eigenschappen
geworden in een cultuur waarin dat noodzakelijk is.
• Samenwerken, met iedereen kan, ongeacht leeftijd,
huidskleur en geslacht, worden samengewerkt. Als het
doel duidelijk is en er goede bijdragen worden geleverd
is er samenwerking mogelijk.
Volwassenen, die deze kenmerken zien en onderschrijven,
staan minder angstig tegenover de ontwikkelingen die kinderen doormaken. Het is hun duidelijk dat er grote verschillen zijn, die door volwassenen ernstiger worden ingeschat
dan door de kinderen. Die hebben vaak al goede oplossingen gevonden voor problemen die volwassenen pas
veel later op het spoor komen. Wat rest is de erkenning
daarvan door volwassenen en de vraag welke dingen echt
zo belangrijk zijn dat ze een ingreep vereisen. Een daarvan
is bijvoorbeeld het gemak waarmee kinderen afspraakjes
kunnen maken op het web. Daarbij kunnen dingen mis
lopen. Volwassenen moeten dan weten hoe ze deze ontwikkeling pedagogisch kunnen begeleiden.
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Al jong kunnen kinderen hun identiteit mede met behulp
van ICT vormgeven. Inspreken van teksten en met elkaar
delen via bijvoorbeeld een podcast, gebeurt steeds vaker.
Daarbij luisteren jonge kinderen naar de verhalen van
anderen en reageren erop, eventueel via een nieuw geluids
fragment. Na verloop van tijd kunnen daar ook geschreven woorden bij komen, die dan via mail, nieuwsgroep of
weblog kunnen worden gedeeld. De leerkracht heeft in

Het tekort aan leraren is een prachtige
impuls voor innovatie
De aanstaande uittocht van werknemers –het onderwijs
is sterker vergrijsd dan gemiddeld- is een kans om het
onderwijs zo te veranderen dat er per leerling niet meer,
maar minder werknemers nodig zijn.
Wat daarvoor nodig is, is in abstracte economische
termen niet zo ingewikkeld. In plaats van arbeidsintensief moet het onderwijs kapitaalintensief worden,
met het gebruik van nieuwe technologie als drijvend
kracht. Zo’n ontwikkeling is zichtbaar in alle delen van
de economie.
Er is geen reden (meer) waarom het onderwijs zich niet
net zo zou ontwikkelen als de rest van de economie.
Hoe jonger de kinderen, hoe natuurlijker hun omgang
met de nieuwe technologe.
Er zal geen tienjarige raar opkijken, als hij leert rekenen
van een computer, van dat ding een toets moet maken
om naar een nieuw level te komen, zelfs niet dat hij
‘doodgaat’ en opnieuw moet beginnen als hij de toets
drie keer niet heeft gehaald; thuis doet hij dat namelijk
ook. ICT-intensief onderwijs kan onderwijzers en
docenten natuurlijk niet volledig vervangen, maar kan
het aantal benodigde arbeidskrachten wel aanzienlijk
beperken.
(Uit: Het spel en de knikkers, Frank Kalshoven, De Volkskrant,
21 oktober 2006)

gesproken: over de resultaten, om problemen op te lossen
en om te evalueren. Net als in een live situatie heeft ook
hier de groepsleider een belangrijke coachende en begeleidende taak.

Grondkrachten
Else Petersen beschreef als tweede fundamentele kracht,
de drang tot zelfstandig bezig zijn. De drang om het zelf
te kunnen, het zelf te doen. ICT kan in deze vroeg kinderlijke ontwikkelingsfase een waardevolle bijdrage leveren
aan het competentie- en autonomiegevoel van kinderen.
Vrije, echte zelfstandige activiteiten zijn mogelijk door inzet
van ICT-toepassingen die geschikt zijn voor deze jonge
kinderen. Else Petersen onderscheidt spel als subcategorie van de drang tot zelfstandig bezig zijn. ‘Gaming’ is in
de realiteit van alledag niet meer weg te denken. Spelenderwijs maken kinderen kennis met ruimtelijke oriëntatie,
voorbereidend rekenen, beginnende geletterdheid etc.
Steeds meer educatieve spellen voor jonge kinderen zijn
beschikbaar. Een aantal ervan is uitstekend in te zetten in
het onderwijs.

Kwaliteitscriteria

Heterogene groepering
Werken op het web betekent vaak op een natuurlijke
manier heterogeen groeperen. Omdat de bijdrage en niet
de leeftijd bepalend is, mengen zich verschillende leeftijden in een groep. Hoogbegaafde jonge kinderen kunnen
zo met gemak meedoen in groepen met oudere leerlingen
en voelen zich meer uitgedaagd en gewaardeerd. Met ICT
kunnen kinderen zelfstandiger werken en worden minder
afhankelijk van de leerkracht. De stamgroepleider heeft, in
een digitaal ondersteunde groep, in wezen dezelfde functies als in een groep zonder deze hulpmiddelen. Goede
organisatie handhaven, goede pedagogische ingrepen
doen om het klimaat positief te houden. Groepsleiders
moeten daarbij vertrouwen hebben in kinderen. Kinderen
moeten voldoende experimenteerruimte hebben, moeten
veilig fouten kunnen maken en kunnen spelen met ideeën.

Ritmisch weekplan
Hoe goed Petersen de kinderwereld aanvoelde blijkt wel
uit zijn analyse van een optimaal weekritme. Gesprek, spel,
werk en viering moeten elkaar afwisselen. Kinderen die
achter een computer werken doen niets liever dan spelletjes spelen. Simulaties doen bijvoorbeeld in het kader van
Wereldoriëntatie. Bij simulaties kan de authenticiteit van
een context dicht benaderd worden. Juist voor jonge kinderen zijn er dergelijke krachtige (digitale) leeromgevingen
waarmee waardevolle leerervaringen opgedaan kunnen
worden. Samenwerkend met klasgenootjes wordt er veel

We willen één van de zes kwaliteitscriteria extra belichten, namelijk ‘Een Jenaplanschool is ervaringsgericht’. De
beide kernbegrippen in de ervaringsgerichte context zijn
welbevinden en betrokkenheid. Ze sluiten aan bij de grondkrachten van de kinderlijke ontwikkeling, zoals Else Petersen ze beschrijft.
Wanneer we kinderen observeren die zich bezighouden
met ICT-toepassingen, zien we dat kinderen intens betrokken raken bij gebeurtenissen die zich op het beeldscherm
afspelen. De computer is in staat de aandacht van kinderen langere tijd te richten en hen tijdvergetend bezig te
laten zijn. Wanneer wij als opvoeders in staat zijn goede
programmatuur te selecteren die past bij de leerdoelen en
morele standaarden die we ons willen stellen, dan verrijken
we (op verantwoorde wijze) de omgeving waarin kinderen
leren. Wanneer we dan vervolgens als groepsleiders met
het kind het gesprek aangaan over datgene wat geleerd
en ervaren wordt, “de ervaringsgerichte dialoog” aangaan, dan is ICT een belangrijk instrument geworden om
dit kwaliteitscriterium in onze scholen te ondersteunen en
vorm te geven.

jonge kinderen en computers

deze fase als voorname taak te zorgen voor interactie. De
computer kent geen waarden, normen en vooroordelen.
Werken op het web betekent dat er geen discriminerende
factoren zijn: het gaat immers om de kern van je bijdrage.
Die is uniek en wordt als zodanig gewaardeerd. Het gaat
om jou als persoon en om jouw identiteit. Hoe passend
is dit alles juist bij de kinderlijke ontwikkeling van peuters
en kleuters! Daarbij kunnen ook leerkrachten, ouders en
familieleden bijdragen en zo de band tussen school en huis
verstevigen. Zie hier de school als verlengstuk van de kinderlijke leefwereld van het gezin.

De stamgroepleider
Ook wanneer het gaat over inzet en gebruik van ICT neemt
de stamgroepleider een sleutelpositie in. Dit vraagt kennis
en inzicht in gebruiks-, maar vooral de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die ICT kinderen biedt. Alleen dan
kan ze bewust keuzes maken en zal ICT op een verantwoorde wijze een plek krijgen in de inspirerende werk- en
speelomgeving die we willen bieden. Het vraagt van de
stamgroepleider een houding van voortdurend willen blijven leren en openstellen voor de zich steeds uitbreidende
mogelijkheden die ICT ons biedt. Hier ligt overigens ook
een belangrijke taak voor de (Jenaplan)lerarenopleidingen.
Al werkend op het web, legt ICT de wereld aan onze voeten. Al ‘googelend’ verkennen we die wereld. Dat in die
wereld vele bedreigingen en gevaren schuilgaan is duidelijk. Maar om met Petersen te spreken: de stamgroepleider
is de vooruitziende stuurman, die koerszoekend zijn weg
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bepaalt en de passagiers veilig naar de haven leidt.
Zoals we eerder al aangaven staat centraal in de pedagogische houding: vertrouwen in kinderen en het verwerven
van vertrouwen van kinderen. Kinderen moeten voldoende
experimenteerruimte hebben. Soms moet je het ‘laten
gebeuren’ (en daarover achteraf met kinderen praten).
Dit betekent dat we voor kinderen niet alles hoeven af te
schermen, dan wel geprogrammeerd instrueren hoe software gebruikt dient te worden. Laat kinderen zelfontdekkend en ervarend bezig zijn.

Conclusies
Centraal stelden we de vraag: “Is het goed voor jonge kinderen om met nieuwe media om te gaan?” Ons antwoord
moet, gezien de stand van onderzoek op dit gebied, zijn dat
het in onze optiek zelfs onverantwoord is jonge kinderen
verre te houden van deze nieuwe media. Dit recente onderzoek toont aan dat jonge kinderen, die niet opgroeien met
deze nieuwe media, een achterstand oplopen ten opzichte
van kinderen die dit wel doen. Vooral op het gebied van
de taalontwikkeling blijken nieuwe media een belangrijke
stimulerende rol te spelen.
Het idee dat we kinderen zouden moeten beschermen
tegen de kwalijke invloeden van de volwassen(computer)
wereld, past niet binnen het jenaplanconcept. Veeleer zouden we jonge kinderen er op een verantwoorde manier
mee moeten leren omgaan.
Het verre houden van nieuwe media past ook niet bij ons
eigen kwaliteitscriterium dat de jenaplanschool een wereldoriënterende school is: het hart van ons concept. Kinderen groeien nu eenmaal op in een samenleving waarin die
wereld door het gebruik van nieuwe media binnen handbereik ligt. Gebruik daarom ICT als één van de gereedschappen waarmee de akker bewerkt kan worden! Belangrijk
daarbij is de rol van de stamgroep- en peuterleid(st)ers.
Zij moeten in voldoende mate toegerust worden. Zij zijn
en blijven de sleutelpersonen in de (bege)leiding van het
schoolse leren. De sleutelfiguren in de pedagogische situatie waarin ze optimale voorwaarden scheppen voor leren

en ontwikkeling. Wil je deel kunnen nemen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de 21ste
eeuw, moeten we kinderen gelegenheid bieden om te
leren omgaan met nieuwe media, maar ook te leren van en
met die nieuwe media. We zijn niet meer op weg naar de
21ste eeuw, we zitten er middenin. We moeten en mogen
de realiteit van deze eeuw onder ogen durven zien.
John Bronkhorst en Eric Koertshuis zijn verbonden aan de Hogeschool
Edith Stein/OCT
Fotografie: Felix Meijer

Interessante websites en programmatuur die
goed binnen het Jenaplanonderwijs passen:
http://www.ouders.nl/surftips/lsurfo49.htm
Ouders geven elkaar online tips over onder andere
software voor peuters.
http://beeldbank.schooltv.nl/index.jsp
Beeldbank met materialen voor peuters en kleuters.
http://www.omroep.nl/zappelin/zappflat/
Onderdeel van de taallijn vroeg- en voorschoolse
educatie. Bestaat uit televisiepresentatie, website en
aanvullende materialen.
http://www.basislink.nl/ll_kleuters.html
Site met aanbod van software voor jonge kinderen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/AIBO
Digitaal speelgoed ook gebruikt door kinderen.
http://www.rmlearning.com/BabySoftware.htm
Engelstalige site met software voor baby’s.
http://www.kindersite.org/
Engelstalige site waar software wordt gepresenteerd
en onderzocht. Inschrijven vereist.

aan ‘t hart
De rubriek Je-na aan ’t hart is een podium voor
lezers. De redactie wil lezers gelegenheid geven
om te reageren op artikelen die in Mensenkinderen
staan of op de actualiteit. Dit is tevens de plek voor
aankondigingen, vragen en mededelingen.
Heeft u al een prive-abonnement?
Uit onze administratie blijkt dat vele scholen slechts één
abonnement op Mensenkinderen hebben. We willen u er
op wijzen, dat het mogelijk is om meer exemplaren naar
één adres te sturen tegen een gereduceerd tarief van
€ 32,00. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u
terecht bij het jenaplanbureau: Postbus 4089, 7200BB
Zutphen, tel. 0575-571868, jenaplanbureau@planet.nl
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Vertalingen
De redactie wordt regelmatig geattendeerd op mooie
buitenlandse artikelen. Daarom is zij op zoek naar mensen die af en toe een artikel uit het Engels of Duits willen
vertalen. Informatie of aanmeldingen via mensenkinderen@
hetnet.nl.

Canon
De redactie hoopt ook uw top 5 van beste kinderboeken te
ontvangen voor 1 april via mensenkinderen@hetnet.nl. In
het meinummer zullen we de uitslag bekend maken.

Redactie
Met ingang van het januarinummer heeft de redactie
afscheid genomen van Marie Louise de Jong en Marie Jose
van Basten. We willen beiden van harte bedanken voor
hun bijdrage aan het blad.

De schrijvers van voorgaand artikel
(voortaan ‘het artikel’ genoemd) hebben
gelijk: discussies over nieuwe media en
jonge kinderen leggen de pedagogische
achtergronden en visies van de deelnemers helder bloot. Ik ben het echter met de visie van John Bronkhorst en
Eric Koertshuis (voortaan aangeduid met ‘de auteurs’) niet eens dat het onverantwoord is om jonge kinderen
verre te houden van nieuwe media.

Kleuters en computers;
geen goed idee

Kritische school
Dit soort discussies tussen ‘voorstanders’ en ‘tegenstanders’,
om het maar even zwart-wit te stellen, wordt vaak gekenmerkt door een welles–nietes spel, waarbij de lezers om
de oren worden geslagen met onderzoek zus of zo om het
eigen gelijk te staven. De lezer zal dit zelden kunnen controleren. Het is daarom belangrijk om de eigen vertrekpunten
te verhelderen. Die kleuren immers de manier waarop met
het thema wordt omgegaan, inclusief hoe met onderzoeksresultaten wordt omgegaan.
Allereerst een van de kwaliteitscriteria van eigentijds Jenaplanonderwijs: ‘Een jenaplanschool is een kritische school’.
Dat ‘kritische’ slaat, behalve op het kritisch leren denken van
de kinderen, ook op de manier waarop met ontwikkelingen
in maatschappij en cultuur wordt omgegaan: niet onkritisch
omhelzen van nieuwe zaken, maar evenmin onkritisch afwijzen. Een typerende Jenaplanhouding in dezen is er een van
‘ja …., maar …. (zie hoofdstuk 2 van Jenaplan 21). Soms
zal ook een ‘nee…., tenzij …..’van toepassing zijn. Anders
gezegd: ‘Onderzoek alle dingen en behoud het goede’. Over
de uitkomsten van dat onderzoek valt overigens altijd met
rede (argumenten) te twisten.
Kinderen mogen nooit slachtoffer worden van ongestuurde
veranderdrift (Boes, 2001). Dat geldt nog sterker als de
betreffende veranderingen sterk economisch gemotiveerd
zijn, in de trant van: je moet zo vroeg mogelijk met ICT
beginnen, want anders raken we achterop bij Japan, China
en India. Dat is niet alleen ongewenst, zoals ik nog zal proberen aan te tonen, maar ook niet nodig. Als de jonge kinderen van nu de arbeidsmarkt betreden zal ICT er zeker heel
anders uitzien dan nu en bovendien leren ze als ze ouder zijn
zonder probleem in de kortste tijd de technologie beheersen
(Monke 2005/2006; Healy 1999; Tell 2001).
Van Jenaplanners mag je, als het om ICT gaat, verwachten
dat ze ook oog hebben voor kritische vragen rond ICT, ook
als je het met de uitkomsten daarvan niet mee eens bent.
Het houdt je scherp, je hebt oog voor grenzen en risico’s
van de media. Het is daarom jammer dat de auteurs wel een

kritische publicatie noemen – van de Alliance for Childhood
in Amerika, maar op geen enkele wijze deze kritiek verder
citeren en er concreet op ingaan. In mijn waarneming is dit
negeren van kritische stemmen typerend voor de ICT-sector
in ons land. En hier geldt ook dat kritiek op een bepaald
gebruik van technologie nog niet betekent dat je een tegenstander van technologische ontwikkelingen in het algemeen
bent (Hentig, H. von, 1987). Om dichtbij huis te blijven: Ik
ben kritisch met betrekking tot ICT bij jonge kinderen, maar
niet tegenover ICT in de basisschool als zodanig. Zo was ik
bijvoorbeeld een van de ontwikkelaars van het SENSORprogramma voor de bovenbouw van de basisschool, waarbij
de computer, uitgerust met sensoren, ingezet wordt bij het
onderzoek van de omgeving (Grotenhuis, 1997) en daar sta
ik nog vierkant achter.

Lijfelijk leren
Uit het artikel is mij niet duidelijk wat de auteurs onder
‘jonge kinderen’ verstaan. Er wordt geschreven over baby’s
en peuters, maar waar ‘jonge kinderen’ ophouden is niet
duidelijk. Ik beperk me hier tot de jongste kinderen in de
basisschool, de kleuters. Jonge kinderen/ kleuters worden
volgens de auteurs vaak onderschat en daar ben ik het mee
eens. Dat geldt bijvoorbeeld voor hun ruimtelijk inzicht (zie
de leerlijn ‘Ruimte’ in de algemene map WO-Jenaplan), hun
invoelingsvermogen, maar ook hun vermogen tot redeneren. Filosofische gesprekken bijvoorbeeld zijn heel goed
mogelijk met kleuters. Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs worden jonge kinderen uitgedaagd tot ontwikkeling in
hun naast-bije ontwikkelingszone. Maar uitdagen is niet hetzelfde als opjagen (Elkind, 1981; Popp, 2003). Amerikaanse
toponderzoekers, die in beeld brachten waar jonge kinderen, vanaf hun eerste levensweken allemaal al in staat zijn,
eindigen hun boek met de waarschuwing aan ouders: geen
didactische vervroeging, maar vooral doen wat verstandige
ouders altijd al deden, met name het ruimte geven aan het
spontane spel van kinderen in een rijk milieu. Inclusief het
veel praten en spelen met de kinderen (Gopnik, e.a., 2003).
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jonge kinderen en computers

Kees Both



Ik word dan ook treurig van de aanbeveling om bij peuters
computers in te zetten met het oog op de taalontwikkeling.
Dat zal voor kinderen in taalarme (zeker wat Nederlands
betreft) gezinnen misschien stimulerend zijn, maar het is en
blijft surrogaat, terwijl er ook wat tegen de inzet van computers als zodanig is te zeggen (zie onder). Is het in dit verband
niet beter om leidsters in kinderdagverblijven, e.d. beter te
scholen in bijvoorbeeld het werken met prentenboeken, het
praten bij doen, dramatisch spel, het uitbreiden van de ervaring van kinderen? Of is dat te duur?
Veelzeggend is het weglaten in het artikel van de tastzin
en de bewegingszintuigen (kinesthetische zin) en de eerste
grondkracht die Else Petersen noemde: de bewegingsdrang.
Peter Petersen noemt beweging ‘het voedsel voor het groeiende kinderlichaam; verhindering ervan is een aanslag op de
gezondheid ervan’. Voor jonge kinderen is beweging basaal
voor hun ontwikkeling en leren. Ontwikkelingspsychologen
beschreven het grote plezier in bewegen – de ‘Funktionslust’
– van kleuters. Hun leren is in hoge mate belichaamd leren:
bewegen, tasten, manipuleren. Spelen en werken met materialen die onaf zijn, zoals zand en water en natuurmaterialen
en met slim ontworpen meer gestandaardiseerd materiaal,
zoals de Fröbel-blokken. Grijpen in de driedimensionale
ruimte gaat vooraf aan het begrijpen. Dit in onderscheid
van het manipuleren op het tweedimensionale scherm. De
ontwikkeling van de grove motoriek is basaal voor de fijne
motoriek. De periode van vier tot zes jaar is voor de ontwikkeling van bewegingscompetenties cruciaal En beweging
is weer van invloed op de hersenontwikkeling en zo op de
ontwikkeling van de intelligentie (Both, 2005). Veelvuldig
werken met computers draagt daar niets aan bij en kan zelfs
remmend werken: de kinderen zijn aan de verleidelijke computer ‘gekluisterd’. Die aantrekkingskracht van computers
wordt door de auteurs geduid vanuit de ‘betrokkenheid’
en het bijbehorende ‘tijdvergeten’ bezig uit het Ervarings
gericht Onderwijs (EGO). Ik ben benieuwd hoe EGO-ers
daar tegenaan kijken. Mij lijkt het dat deze ‘betrokkenheid’
van belang is, maar pedagogisch gezien niet voldoende is.
Het kan immers ook betrekking hebben op pedagogisch
bezien bedenkelijke zaken (vgl. ‘tijdvergeten bezig zijn met
een insect de poten uit te trekken). Niet voor niets is binnen
EGO ‘betrokkenheid’ aangevuld met ‘verbondenheid’ met
mensen, andere levende wezens, dingen en de wereld.

Bijziendheid
Puntsgewijs enkele andere negatieve effecten van teveel
met de computer werken door kleuters (vooral ontleend aan
Healy, 1999 en Tell, 2001):
• door een ‘tunnelvisie’ in het kijken op het beeldscherm
kan bijziendheid ontstaan (ook al genoemd door de
Groot, 1983).
• er kunnen houdingsproblemen ontstaan, juist bij kinderen
in de groei.
• straling is een nog onopgehelderd, maar potentieel probleem, zeker als het om jonge kinderen gaat. Op dit punt
steken veel mensen hun kop in het zand.
• door veel naar snelle informatie te kijken, gecombineerd
met informatieovervloed, ontwikkelen kinderen een stijl
van gelijktijdig en breed waarnemen, die nodig is om in
deze wereld te overleven. Dat gaat echter ten koste van
een gerichte en langduriger aandacht voor de dingen (van
Meel, 1968).
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• de kinderen kunnen een vertekend beeld van de materiële
en levende werkelijkheid ontwikkelen door wat zij op tv
en computer zien; daar wordt een in de tijd gecomprimeerde werkelijkheid getoond: bij de drinkplas in Afrika
lijken altijd en veel verschillende dieren te zijn. In werkelijkheid moet je nogal wat geduld hebben om het allemaal te
zien. De dingen zijn per drukknop, zonder veel inspanning
‘beschikbaar’ (Monke, 2005).
• het spel van het indrukken van knoppen, etc. kan
een gerichtheid op de inhoud belemmeren (Monke,
2005/2006). Dat is al het geval met wiskunde bij VWOers, die goed blijken te zijn in het gebruik van allerlei programma’s, maar vaak niet weten waar het inhoudelijk om
gaat. Dat breekt hen op op de universiteit. Dit verschijnsel
kan al op jonge leeftijd beginnen.

Liever niet of zo min mogelijk
Wat de jongste kinderen in de basisschool betreft zou ik als
conclusie van deze reactie het omgekeerde willen beweren
als de auteurs doen: het is onverantwoord om hen veel met
computers te laten werken. Ze hebben wel belangrijkere dingen te doen. En bovendien zijn er wel degelijk schadelijke
effecten, zij het andere dan de auteurs noemen. Scholen
moeten hier hun verantwoordelijkheid nemen en tegenover
ouders – van hen komt vaak de druk voor meer computer
gebruik – een pedagogisch gefundeerd verhaal hebben.
Voor oudere kinderen in de basisschool bedacht ik ooit het
beperken van de beeldschermtijd door middel van een pasje,
waarmee je kunt inloggen en waarop een bepaalde tijd per
dag en week beschikbaar is (Both, 2003). Bij kleuters kan je
afspreken dat er maximaal (niet gemiddeld!) drie kwartier
per dag beeldschermtijd is. Onlangs vroeg ik aan een leerkracht in de onderbouw (kleuters): ‘Hoeveel tijd werken de
kinderen van je groep per week met de computer? Een half
uur?’ Zij is in mijn ogen een zeer creatieve en goede kleuterjuf. Zo een waar je je (klein-) kinderen graag bij in de groep
wil hebben. Zij antwoordde: ‘Nee, minder. Het ligt dichter bij
een half uur per twee weken.’ Ik: ‘En vind je dat te weinig,
te veel of genoeg?’ Zij: ‘Ik vind het genoeg. Meer zou ik niet
willen. Maar ik vorm op dat punt met enkele anderen een
minderheid in het team. De meeste collega’s willen dat ook
kleuters meer met computers moeten werken. Het lijkt wel
of ik in een andere tijd leef dan zij’. Aan dit soort kleuterjuffen draag ik deze reactie op. Zij verdienen alle steun.
Fotografie: Felix Meijer

Kinderen tot zeven jaar ongeveer vertonen een eigen
ontwikkelingsproces. Het betreft een ontvouwing
van de mogelijkheden die in aanleg gegeven zijn.
Taalverwerving, motoriek, sociaal-emotionele
processen en denkpatronen ontvouwen zich spelen
derwijs. Het holistische karakter van dit proces, dat in
interactie met de omgeving tot stand komt, leidt tot
basisvaardigheden die nodig zijn om als schoolkind te
kunnen gaan functioneren.
Prof. Dr. S.M. Goorhuuis-Brouwer in ‘Dolgedraaid’, SWP,
Amsterdam 2006

Computers in een Vrije School
In Vrije Scholen werd lang gepleit om computers buiten de school te houden. Het was voor kinderen tot veertien
jaar niet goed om met computers in aanraking te komen. In een interview licht Gert Hilbolling, directeur van de
Vrije School in Assen, zijn afwijkende standpunt toe.
Wat waren de argumenten van de Vrije Scholen om computers buiten de deur te houden?
Die waren medisch en ontwikkelingspsychologisch van
aard. Kinderen al vroeg met dit medium confronteren zou
hun ontwikkeling, die vooral van binnenuit komt, verstoren. Ik heb er nu alweer een aantal jaren geleden andere
argumenten tegenover gezet. Ik kom momenteel vaak
op Vrije Scholen om over het gebruik van computers te
spreken en merk dat er steeds meer steun komt voor mijn
opvattingen.
Voegen computers iets aan het onderwijs toe?
Mijn eerste vraag was of computers een zinvolle bijdrage
kunnen leveren aan het leren van kinderen, zoals we dat
zo graag willen. Met de nodige voorzichtigheid heb ik die
vraag onderzocht. Het bleek al gauw dat veel programma’s
niet geschikt zijn, omdat ze teveel op vermaak zijn gericht.
Ze waren hoofdzakelijk gebaseerd op het stimulus-response leermodel. We kozen in 1997 voor het beste besturingssysteem dat toen voorhanden was, namelijk de Apple
iMac, vanwege gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van
De Allianceforchildhood noemt neuromusculaire
beschadigingen, visusproblemen, zwaarlijvigheid,
aandachtsstoornissen en sociaal-emotionele
problemen als gevaren van computergebruik bij
jonge kinderen.
De Allianceforchildhood is een organisatie voor
Amerikaanse artsen en pedagogen die zich zorgen
maken over de toename van lichamelijke en
psychische klachten bij kinderen
Prof. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer in ‘Een stevig fundament’,
De Tijdstroom, Utrecht 2005.

het design. Ik ben van mening dat het bedienen van computers nog altijd te ingewikkeld is.
Wat verwacht je in de naaste toekomst?
Er zullen betere programma’s komen, bijvoorbeeld voor
oefenen dat met behulp van de computer buitengewoon
effectief kan zijn. Je komt dan dicht in de buurt van papier,
maar dan met een intelligent systeem dat je stuurt op basis
van je eigen input. Nu is beschikbaarheid van hulp nog te
veel van leraren afhankelijk. Het is vooruitgang als je een
deel van het werk aan intelligente apparatuur kunt uitbesteden. De computer kan een belangrijk middel zijn in een
leeromgeving, waarbij ook bijvoorbeeld creativiteit van kinderen tot ontwikkeling kan komen.
Hebben alle Vrije Scholen inmiddels computers ingevoerd?
Geleidelijk aan zie ik ze in Vrije Scholen verschijnen. Steeds
meer leraren die dat medium zelf gebruiken ontdekken
ook voor hun onderwijs bruikbare toepassingen. Ik denk
bij toekomstige mogelijkheden onder meer aan het maken
van handelingsplannen. Met behulp van de computer kunnen die een hoge kwaliteit krijgen. Binnen een netwerk
kunnen mensen snel en effectief communiceren, omdat je
gemakkelijk ‘bij elkaar binnen kunt komen’.

jonge kinderen en computers

Gert Hilbolling en Ad Boes

Hoe kijk je nu aan tegen
de eventuele medische risico’s, waarvoor in het verleden is gewaarschuwd?
Die zijn er ongetwijfeld.
Vaak wordt straling als
eerste genoemd. Het is
goed om te bedenken
dat kinderen ook aan
allerlei andere vormen
straling blootstaan. We
moeten wel attent zijn
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Veel computers per leerling
Het aantal computers per leerling op Nederlandse
scholen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor
elke vijf leerlingen is er nu gemiddeld één computer
in huis, zo stelt de Europese Unie in een vergelijkend
onderzoek naar het basis- en voorgezet onderwijs
onder haar lidstaten. In 2001 moesten honderd
leerlingen het nog doen met dertien computers.
Bijna negentig procent van de Nederlandse docenten is
ervan overtuigd dat ICT de klas voordelen biedt bij het
leren en geeft te kennen dat scholieren beter bij de les
zijn als de computer aangaat.
(Uit het Onderwijsblad, 17 oktober 2006)

en blijven op risico’s. Computers zijn overigens aanzienlijk
minder gevaarlijk geworden door het gebruik van betere
schermen.
Geldt dat ook voor jonge kinderen?
Het zijn vooral de jonge kinderen, tot ongeveer zeven jaar,
die we tegen de computer moeten beschermen. Ik krijg
daarbij steun van deskundigen als Prof. Goorhuuis, die nog
onlangs aandacht vroeg voor de bijzondere manier waarop
jonge kinderen zich ontwikkelen. Voor hun ontwikkeling
zouden computers bovendien niets nuttigs toevoegen. Ik
vind dat een belangrijk uitgangspunt: niet alles wat kan
moet ook.
Waarin onderscheidt zich de
ontwikkeling van jonge kinderen?
Volgens een opvatting, die
ik deel, is de lichamelijke
ontwikkeling tot ongeveer
zeven jaar allesbepalend.
Dat  proces kan gemakkelijk
worden verstoord. Tot die
leeftijd ontstaan er spontaan
verbindingen in de hersenen,
als gaat het om een speelse
activiteit. Na het zevende jaar
is sprake van rechtlijnigheid waarbij ook meer gestuurd
leren past. Wie dat eerder doet - dat is dus wel mogelijk
- schaadt de veelsporigheid die voor ontwikkeling van kinderen tot die leeftijd zo kenmerkend is. We denken dat dat
deel van de ontwikkeling de basis vormt voor onder meer
creatief denken en handelen. Later komt daar een logisch
intellectuele laag bij. Zonder een ‘onderlaag’ is een kind
ernstig gehandicapt. Dat valt te vergelijken met een kind
dat in de eerste levensjaren geen gelegenheid kreeg om
empathie te ontwikkelen.
Bij ons is er ook na de overgang van de kleutergroepen
voor vier- en vijfjarigen naar de eerste klas ruimte voor spel.
Kinderen worden geobserveerd door de leraar om hun ontwikkeling vast te stellen. Met ouders wordt hun overgang
naar de eerste klas uitvoerig besproken. Waar die naar ons
gemeenschappelijk oordeel te vroeg komt, kan een kind
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langer in de kleutergroep blijven. Ik verwacht dat er steeds
meer aandacht komt voor de specifieke ontwikkeling van
kleuters. Een belangrijk element daarbij is de absolute
noodzaak om open met kinderen te communiceren zonder te rationaliseren. En ook om hen alle gelegenheid te
geven om te spelen. Waar dat niet gebeurt, ontbreekt mijn
inziens een basis om latere leerprocessen goed te doorlopen. Kortom, alles op z’n tijd!
Vanaf welke leeftijd gebruiken kinderen bij jou op school
computers?
Computers worden bij ons ingezet in de klassen 4, 5 en 6
(de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool); niet eerder. Laptops komen in het lokaal, als de kinderen die nodig hebben.
Ze zijn geen vast element in de inrichting van de lokalen
Wat doe je momenteel met computers?
Ze worden gebruikt voor het maken van werkstukken,
zowel voor de vormgeving als voor het verzamelen van
informatie via internet. We laten kinderen ook werken met
Power Point. Dat programma blijkt in het bijzonder voor
taalzwakke kinderen nuttig.
Ik heb rekenprogramma’s ontdekt waarmee kinderen met
problemen heel goed geholpen kunnen worden. Er zijn
ook andere programma’s die kinderen enorm blijken uit te
dagen. Het laatste geldt ook voor heel goede rekenaars,
bij wie ik grote betrokkenheid en diepgaande interesse zie,
wanneer ze met deze programma’s werken.
Onder mijn leiding maken ze opnamen van op zich betekenisloze fragmenten. Daarmee maken ze verhalen, compleet
met muziek en teksten. Ze leren spelenderwijs hoe een film
wordt gemaakt, ook hoe je met dit medium creatief kunt
omgaan. Deze directe ervaring doet kinderen ook inzien
hoe mensen door de media met behulp van manipulatie
kunnen worden beïnvloed.
Fotografie: Ad Boes en Felix Meijer

Over het computergebruik in het leven van het
jonge kind zijn de meningen over het algemeen
negatiever dan over televisiekijken. ‘Computers
zijn het meest acute symptoom van de wens om de
kindertijd af te schaffen. De computer geeft een snelle,
tweedimensionale weergave van de werkelijkheid.
Jonge kinderen zijn hier nog niet aan toe. Zij moeten
hun driedimensionale werkelijkheid nog opbouwen
(lang-kort; breed-smal; hoog-laag). Het opbouwen
van de driedimensionale werkelijkheid start met de
oog-handcoördinatie, waarbij de ogen de bewegingen
van de handen leren te volgen. Hierdoor worden
visuele vormen, afstanden en posities herkend en
geïntegreerd in het denken en doen. ‘
Prof. Dr. S.M. Goorhuuis-Brouwer in ‘Een stevig fundament’,
De Tijdstroom, Utrecht 2005.
(zie ook www.allianceforchildhood.net)

Bouwstenen
Op 2 en 3 november 2006 werd voor de elfde keer de
jaarlijkse NJPV-conferentie georganiseerd met als motto
‘Kiezels, keien en kristallen’. Een intrigerende titel waarmee
de organisatoren wilden onderstrepen dat elk kind en elke
groepsleider iets bijzonders heeft. Het is de kunst om in het
onderwijs dat bijzondere bij elk mens naar boven te halen.
De lezingen en workshops tijdens deze conferentie gaven
bouwstenen om daarmee aan de slag te gaan.

Een swingend begin
Christine Brons, psycholoog, filmer en medeontwikkelaar
van de methode Video Interactie Begeleiding, verzorgde de
eerste, spetterende lezing. Met behulp van videobeelden uit
haar archief van kinderen in verschillende situaties toonde ze
overtuigend aan dat er niet altijd goed naar kinderen wordt
gekeken. Talenten van kinderen worden vaak niet (h)erkend,
wat grote gevolgen kan hebben. Zij liet ons ook zien dat
begeleiders van kinderen door oppervlakkig observeren
mogelijkheden missen om kinderen te helpen zich verder te
ontwikkelen. De kracht van deze videobeelden is dat zulke
problemen haarscherp worden blootgelegd. Zo zagen we
ook beelden van jonge kinderen die in de kring pas mochten
eten toen iedereen klaar zat en er ook nog eens tot tien
werd geteld. Waarom? Er moeten liedjes worden gezongen
voordat de bekers opengemaakt mogen worden. Waarom?
Je zult maar trek hebben en zo lang moeten wachten! Met
een beetje pech word je ook nog de kring uit gestuurd,
omdat je niet goed stil kunt zitten.
Christine Brons pleitte ervoor om kinderen een rijke leer
omgeving aan te bieden en om hen op diverse manieren
uit te dagen en, in het algemeen, om hen direct te betrekken bij hun onderwijs. Groepsleiders doen er goed aan
voorzichtig te zijn met het opleggen van structuren die niet
bij kinderen passen. Het is beter uit te gaan van hun talenten om daarvan, met het beeld van de conferentie, kristallen te maken.
Bij deze lezing moest ik denken aan ‘Het geminachte kind’’,
een boek van Guus Kuijer dat hij in 1980 schreef. Dat inspireerde me om elk kind afzonderlijk te zien. Kuijer zegt dat
de school op een jungle zou moeten lijken, waarin kinderen gelegenheid krijgen om hun eigen weg te vinden.

De lezing werd afgesloten met een wervelende dans
presentatie door winnaars van het tv-programma ‘Dancing
with the stars’. De twee toptalenten kregen de hele zaal in
een mum van tijd swingend in beweging.

De workshops
Deelnemers aan de conferentie konden donderdag aan drie
workshops deelnemen. Uit het rijke aanbod koos ik voor
workshops die mij zouden kunnen leren om meer vanuit
het kind te denken en te handelen.
In de workshop ‘Vragen die activeren’ vroegen we ons
eerst af wat acti
verende vragen zijn.
Vervolgens
hebben
we in een kleine groep
het maken van zulke
vragen beoefend, ook
vanuit het perspectief
van de meervoudige
intelligentie. Als het
goed is lokt de ene
vraag dan de andere
uit. Verhalend ontwerpen en De fiets van
Jansen zijn heel geschikt om hierbij te gebruiken. De workshop maakte de vraag als een belangrijk middel voor mij
opnieuw actueel.
In de workshop over ‘Samen met de kinderen, regisseur
van je eigen onderwijs’ kregen we levensechte vormen
aangereikt die kinderen betrokken maken. Daarnaast
kregen we allerlei lijsten met doelen en leerervaringen. Zo
werd een aantal kartonnen dozen, van verschillende afmetingen, in het midden van het lokaal gezet. Aan die dozen
konden allerlei vragen gesteld worden. Door aan het werk
te gaan met die vragen werkten we tegelijkertijd, onbewust, aan diverse rekendoelen. Als je met deze doelen
bezig bent krijg je goed zicht op ze. Als groepsleider ben je
dan beter in staat om ze binnen allerlei levensechte situaties te realiseren. Je hoeft dan niet meer gebonden te zijn
aan methoden.
In de workshop ‘Leiding geven aan een stamgroep’ kregen
we met behulp van beelden een goed zicht op de inrichting
en organisatie van de blokperiode van een Jenaplanschool.
Ik zag een stamgroep waar kinderen zelf verantwoordelijk waren voor hun planning, maar waar ook individuele
afspraken werden gemaakt. Er was aandacht voor het portfolio, waaraan elke dag werd gewerkt. De kinderen kregen
ruimte om naast werk dat uit cursussen voortvloeide ook
andere activiteiten te verrichten die ze in vrijheid mochten
kiezen.
Jammer genoeg konden we op donderdag slechts drie
workshops volgen, terwijl uit de vele enthousiaste reacties
van andere deelnemers bleek dat er nog vele interessante
workshops waren.

K i e z e l s , k e i e n e n k r i s ta l l e n

Jacques van Krugten

Jacques van Krugten, redactielid van Mensenkinderen en stamgroep
leider van Jenaplanschool ‘De Brug’ in Utrecht.
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Freek Velthausz en Hubert Winters

Keigaaf, kan het ook anders?
Tijdens de conferentie schetste Freek Velthausz een beeld over hoe zijn keigave Jenaplanschool eruit zou
zien, als zij zou bestaan. In dit artikel worden de belangrijkste gedachten, met name over basis-, profiel- en
keuzewerk, beschreven.
Jenaplan, meer dan een vorm?
In ons werk als opleider en begeleider in het jenaplan
onderwijs, bezoeken we dagelijks scholen in het hele land.
Overal zie je mooie dingen, echt jenaplan, maar ook vooral
veel ‘geworstel’ bij het realiseren van dat mooie jenaplanconcept, dat interpreteerbare streefmodel.
Wat we ontdekken is dat veel mensen vastzitten aan de
vormen. Op een jenaplanschool begin je elke dag in de
kring, heb je niveaucursussen, is er een weeksluiting enzovoort. Wat de doelen zijn, dat beseffen veel stamgroepleiders niet. En toch moet je steeds weten waarom je doet
wat je doet, zoals je het doet.
Als je de bekende vormen nou eens loslaat en gaat bedenken hoe je een jenaplanschool moet organiseren, een leefen werkgemeenschap, waarbinnen gewerkt wordt aan
persoonlijke ontwikkeling, dan zou je tot andere keuzes
kunnen komen. Misschien zijn er vormen, die beter passen
bij deze tijd.

Onze uitgangspunten
De basis voor onze jenaplanschool school wordt gevormd
door:
• de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de kern
doelen
• het jenaplanconcept
• elementen uit het Freinetonderwijs
• de theorie over meervoudige intelligentie (Howard
Gardner)
• het toezichtkader van de inspectie
Op onze school willen we dat kinderen en groepsleiders
samen bepalen wat er gebeurt, in goed overleg met de
ouders. De school heeft daarvoor allerlei doelen vastgesteld, maar ook het kind en zijn ouders hebben doelen.
De inbreng van kind, school en ouders bepalen samen de
inhoud van het onderwijs. Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

14
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Het werk
De activiteiten in de school kunnen worden verdeeld in drie
soorten: basiswerk, profielwerk en keuzewerk.

Basiswerk
Hierbij wordt gewerkt aan het bereiken van de kerndoelen
voor
• Nederlands en Engels
• rekenen/wiskunde
• oriëntatie op jezelf en de wereld
• kunstzinnige oriëntatie
Tijdens het basiswerk worden er leerlijnen gebruikt, die
zoveel mogelijk worden gerealiseerd in echte gebruiks
situaties. We willen kinderen graag functioneel, betekenisvol laten leren. Onze stamgroepleiders denken in doelen.

Profielwerk
Kinderen kiezen vanaf groep 3 een profiel, waaraan ze een
halfjaar werken. De keuze voor een profiel wordt bepaald in
een gesprek met het kind, ouders en stamgroepleider(s).
Een halfjaar lang werkt een kind twee middagen per week
aan een profiel. De prestaties die in een profiel worden
geleverd, worden onder andere zichtbaar gemaakt met
behulp van voorstellingen, tentoonstellingen en schoolkranten.
In de profielen werken kinderen er aan om expert op een
bepaald gebied te worden. Ze worden begeleid door stamgroepleiders die een bepaalde expertise hebben. Ook vakleerkrachten, stagiaires of tijdelijk ingehuurde deskundigen
kunnen een belangrijke rol spelen.
Door het profielwerk kunnen kinderen optimaal gebruikmaken van de deskundigheid die in school aanwezig is.
Profielwerk is betekenisvol leren. Je werkt steeds aan zinvolle bezigheden, zoals de schooltuin, bejaarden bezoeken,
theatershow, schoolkrant en excursie. Profielwerk gaat
ervan uit dat niet alle kinderen hetzelfde leren. Samen met
ouders en stamgroepleiders wordt een eigen leerroute

Keuzewerk
Werken aan een profiel betekent dat je lange tijd met een
thema aan het werk bent. Dat is echter niet altijd gewenst.
Daarom is er ook keuzewerk, waarin kinderen vijf middagen aan een onderdeel uit de profielen werken. Zie onderstaand schema voor mogelijke activiteiten voor profiel- en
keuzewerk.

Rapportage
De ontwikkeling van kinderen wordt op de voet gevolgd en
in beeld gebracht met behulp van een (digitaal) portfolio.
Dit portfolio wordt door het kind samengesteld met hulp
van de stamgroepleider. Elk halfjaar is er een gesprek met
ouders en kind over de ontwikkeling aan de hand van zijn

portfolio. In het portfolio staat een overzicht van de kerndoelen. Duidelijk wordt aangegeven welke doelen bereikt
zijn. Volwassenen overleggen regelmatig met elkaar over
de kinderen in zogenaamde ooggetuigen-vergaderingen.
Teamleden bespreken met elkaar wat ze waargenomen
hebben. Samen wordt bedacht wat de volgende stappen
voor een kind zouden kunnen zijn.

Ouders in de school
Ouders zijn voor de school belangrijke partners. Op deze
school is het vanzelfsprekend dat zij belangstelling tonen
voor de school en hun kind. Het is ook vanzelfsprekend
dat zij actief zijn in de school. Zij stellen hun kwaliteiten zo
af en toe ten dienste van de lerende kinderen. Zo kunnen
ouders assisteren bij profiel- en keuzewerk verzorgen.

Zorg
In de school respecteren we de eigen ontwikkeling van het
kind. Door samen met ouders keuzes te maken voor een
bepaald profiel ondersteunen we die eigen ontwikkeling.

theater

Mogelijke activiteiten voor profiel- en keuzewerk:
PROFIEL

KEUZE

Toneelspelen

Toneel*

Decor en attributen ontwerpen en maken

Theater-attributen*

Dans

Dans*

natuur

diensten

techniek

muziek

nieuws

taal

Spaans
Geografie

Geografie

Correspondentie

Schrijven / internet

Excursies / wandelen

Excursie / wandelen*

Film maken; van draaiboek tot film

Filmpje

ict

Fotografie en foto’s bewerken

Fotograferen

ict

Krant maken en uitgeven

Krant maken*

ict

Sport

Sporten*

Instrument bespelen

Instrument bespelen

ict

Orkest
Koor

Zingen

Dans

Dans*

Bouwen van ontwerp tot uitvoering
Handvaardigheidtechnieken

Allerlei
handvaardigheidtechnieken*

Wiskunde

Wiskunde/meetkunde

Natuurkunde

natuurkunde

sport

Sport*

Assisteren bij brede schoolactiviteiten

Bakken*

Bakken en koken

Koken*

Zwemmen met ….

Zwemmen*

K i e z e l s , k e i e n e n k r i s ta l l e n

gekozen en in zes jaren kun je twaalf verschillende profielen kiezen.
Profielwerk betekent dat je langere tijd intensief werkt aan
het vergroten van je deskundigheid in plaats van het leren
te verdelen over een heel lange periode.

ict

Boodschappendienst
Huishoudelijke activiteiten

Huishoudelijke activiteiten*

Biologie: plant en dier

Biologie

Ontwerpen en verzorgen schooltuin

Schooltuinwerk*

Dierenverzorging

Dierenverzorging*

Techniek: ontwerpen, timmeren enz.

Techniek*

Buitensport

Buitensport*

ict

Activiteiten met * kunnen plaatsvinden in samenwerking met participanten binnen de brede school of door gebruik te maken van ruimtes en middelen, die in de brede school beschikbaar zijn
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de stamgroepleider welk werk hij/zij voor deze week heeft
vastgesteld. Daarnaast hebben de kinderen ook nog allerlei
leerdoelen. Samen wordt er gepland en worden er afspraken gemaakt over benodigde instructies (wanneer, bij
wie?). De stamgroepleider is daarbij de regisseur.
Door te werken met een eigen weekplan willen we de
kinderen helpen om steeds meer zelfverantwoordelijk te
leren. In het portfolio zijn de bewijzen te vinden van wat
geleerd is.

Een compleet beeld

Het is goed om de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig
te volgen. Op momenten dat vermoed wordt dat een kind
extra hulp nodig heeft bespreken we met ouders op welke
manier we daar vorm aan geven. Deze extra hulp kan gerealiseerd worden door het op te nemen in het eigen weekplan.
De interne begeleider coacht de stamgroepleiders in hun
werk met kinderen. De schoolleider is tenminste één dag
per week in de groepen te vinden om contact te hebben
met de kinderen, zijn stamgroepleiders te coachen en om
voeling te houden met de dagelijkse onderwijspraktijk.

Over de school is nog veel meer te vertellen. Het is een
school voor kinderen van twee tot vijftien jaar, want op
deze basisschool wordt ook gewerkt aan de basisvorming.
Kinderen stromen daarna pas door naar de bovenbouw in
het voortgezet onderwijs.
De school is open van zeven tot zeven uur. Voor- en
naschoolse opvang maken een geïntegreerd onderdeel uit
van de school, waarbij er gewerkt wordt vanuit hetzelfde
pedagogische concept.
En natuurlijk beschikt de school over een prachtige buitenruimte, die uitnodigt tot velerlei activiteiten.
Freek Velthausz en Hubert Winters werken als onderwijsbegeleiders bij
het JAS

Het ritmisch weekplan
De school werkt met een korte middagpauze volgens een
continurooster. Dat betekent dat de meeste kinderen tussen
de middag op school blijven. Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van naschoolse opvangvoorzieningen.
Kinderen werken veel aan hun eigen weekplan. Dit is een
plan en geen taak of contract! Op maandagmorgen vertelt
Het ritmisch weekplan
maandag
stamgroep
eigen weekplan
samenstellen

eigen
weekplan
werk

dinsdag
stamgroep

woensdag
stamgroep

donderdag
stamgroep

vrijdag
stamgroep

eigen
weekplan
werk
eigen
weekplan
werk
stamgroep

klassen- vergadering
schoolraad

eigen
weekplan
werk
eigen
weekplan
werk
stamgroep

eigen
weekplan
werk
eigen
weekplan
werk

stamgroep

stamgroep

iedereen-komst

stamgroep

PROFIELWERK

Team-sport

stamgroep

PROFIELWERK

KEUZEWERK

Ooggetuigen-overleg

reflectie
ont-moeten

Team-overleg
Ooggetuigen-overleg
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Ooggetuigen-overleg

Natuurlijk leren in de praktijk
Tijdens de jenaplanconferentie was er ook ruimte om te kijken wat er buiten het jenaplanonderwijs gebeurt.
Zo was er een workshop waarin het Natuurlijk leren gepresenteerd werd.
Natuurlijk leren
Een school waar ieder kind opvalt en niemand uitvalt, dat
willen scholen die werken vanuit de principes van natuurlijk leren. Steeds meer scholen zoeken naar alternatieven
voor onderwijs waarin de laatste jaren steeds meer nadruk
kwam te liggen op kennis en basisvaardigheden. In toenemende mate bepalen methodes stap voor stap het leerproces van kinderen en wordt er getoetst om vast te stellen
wat kinderen niet kunnen.
Een groeiende groep leerkrachten en ouders wil een school
waarin de unieke talenten van ieder kind het vertrekpunt
zijn, waar methodes als bron worden gebruikt en kinderen
en leerkrachten samen leren.
In 1999 startte in het beroepsonderwijs de eerste school
met de invoering van natuurlijk leren en inmiddels is er ook
een aantal basisscholen dat volgens het concept werkt. Net
als de traditionele vernieuwingsscholen, zoals de jenaplanscholen, neemt natuurlijk leren het kind als uitgangspunt.
Kern daarbij is dat
• kinderen en leerkrachten bouwen op waar ze goed in
zijn;
• uitbouwen waar ze interesse voor hebben;
• en compenseren waar ze geen talent voor hebben.

Prestaties, onderzoeksvragen, spel en klussen
Bij natuurlijk leren werken de kinderen in kleine groepjes
aan prestaties. Ze kiezen uit een aanbod van grote, open
en moeilijke opdrachten, vaak binnen een thema, waarin

allerlei vakgebieden aan de orde komen. Waar mogelijk
is er ook een echte opdrachtgever: een van de leerkrachten, een ouder of iemand anders van buiten de school. De
opdrachtgever heeft echt belang bij een goed eindresultaat en stelt dan ook hoge eisen. Een paar voorbeelden:
richt een stembureau in waar kinderen kunnen stemmen
voor de kinderraad; maak bloemstukjes voor ouderen in
het wijkcentrum; maak schilderijen die we op een fancy fair
kunnen verkopen of organiseer voorleesactiviteiten voor
de onderbouw. Jonge kinderen kiezen uit spelactiviteiten.
Daarnaast werken de kinderen aan onderzoeksvragen, die
te maken hebben met aardrijkskunde, natuur, techniek,
kunst, cultuur en geschiedenis. Een groepje kinderen kan
bijvoorbeeld gaan uitzoeken hoe het komt dat brandnetelsoep niet prikt, wat de hoogste gebouwen ter wereld
zijn of hoe de dynamo van een fiets werkt. Ze presenteren
de resultaten aan de betrokken leerkracht en kinderen. Die
geven feedback en doen ideeën op voor hun eigen onderzoek.
Tenslotte dragen de kinderen zorg voor de dagelijkse gang
van zaken in de school in de vorm van klussen, zoals een
werkruimte netjes houden, voorraden aanvullen, de planten verzorgen of de tafel dekken voor de lunch.

K i e z e l s , k e i e n e n k r i s ta l l e n

Dorothee van Kammen

Workshops en coaching
Leerkrachten bieden een rijk aanbod aan workshops, cursussen en clubs en coachen kinderen bij hun werk. Tijdens
het werken met prestaties, onderzoeksvragen, spel en
klussen stuiten de kinderen
op dingen die ze niet kunnen
of weten. Vaardigheden zoals:
hoe lees je voor aan kleuters,
hoe maak je een schaalmodel, hoe kun je PowerPoint
gebruiken bij je presentatie,
wat is de juiste manier om
een tafel te dekken of gasten
te ontvangen en hoe schrijf je
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een foutloze brief? Ook kennis over allerlei thema’s blijkt te
ontbreken. De leerkrachten signaleren bij de kinderen dergelijke leervragen of zien aanknopingspunten om hun activiteiten te verdiepen en te verrijken. Ze bieden vervolgens
coaching of één of meer workshops aan. De kinderen zijn
gemotiveerd om eraan deel te nemen, omdat de leerkrachten aansluiten bij hun leervragen. De kinderen kunnen ook
deelnemen aan workshops die gedurende langere tijd worden aangeboden zoals de letterclub, de leesclub en spellingworkshops. Sommige onderdelen van het programma
van de basisschool vragen om een bepaalde strikte volgorde in de aanbieding. Rekenen wordt daarom dagelijks
gedaan volgens een programma en in vaste groepen.

Leer- en ontwikkelingslijnen
Aan het einde van de basisschool moeten kinderen in aanraking gekomen zijn met de kerndoelen. Dat is ook op
scholen met natuurlijk leren het uitgangspunt. Wat de kinderen aan het einde van de basisschool moeten kennen
en kunnen leggen scholen vast in leerlijnen. Het gaat bijvoorbeeld om een foutloze tekst schrijven, informatie verzamelen en verwerken, lezen en werken met multimedia.
Scholen met natuurlijk leren richten zich vooral ook op de
brede ontwikkeling van de kinderen. Die ontwikkelingsdoelen worden beschreven in ontwikkelingslijnen zoals
samenwerken, keuzes maken, doorzettingsvermogen en
creativiteit. Leer- en ontwikkelingslijnen zijn geen gedetailleerde stappenplannen. Ze beschrijven het beginnersen het expertgedrag. Alle kinderen volgen dus een eigen
unieke weg naar het expertgedrag. Ze doen dat ieder in

hun eigen tempo en op hun eigen manier. Kinderen verzamelen in een portfolio verslagen en andere materialen
waaruit blijkt wat ze geleerd hebben. Eén keer in de zes
tot acht weken heeft ieder kind aan de hand van dat portfolio een gesprek met zijn of haar stamgroepleider. Samen
reflecteren ze op wat het heeft gedaan en geleerd, wat er
goed ging en waar het zich in een volgende periode op
wil richten. Gezamenlijk stellen ze ook vast hoe het kind
vooruit is gegaan op de leer- en ontwikkelingslijnen. Deze
lijnen zijn daarom geschreven in voor kinderen begrijpelijke
taal. Speciaal voor scholen met natuurlijk leren werd het
digitale leerling-volg-jezelf-systeem FollowMe ontwikkeld.
Kinderen hebben op de scholen die daarmee werken de
keuze of ze willen werken met dit digitale systeem of met
een portfoliomap.

Zelfsturing
Doordat kinderen keuzes hebben en aan de hand van hun
portfolio reflecteren op hun eigen ontwikkeling leren ze
zichzelf in toenemende mate sturen. Dat betekent niet dat
kinderen al zelfstandig moeten zijn om binnen natuurlijk
leren uit de verf te komen. Kinderen krijgen zoveel mogelijk de ondersteuning die ze nodig hebben om uit zichzelf te
halen wat erin zit. Ieder kind heeft daarbij andere behoeftes en die zijn het vertrekpunt. Dat een kind niet binnen het
systeem zou passen, is daarom niet aan de orde.

Leren doe je samen
Scholen die natuurlijk leren tot nu toe hebben ingevoerd,
hebben ervoor gekozen om na een korte voorbereidingsperiode vrij ingrijpende veranderingen door te voeren. De
afzonderlijke klaslokalen worden – per unit van 100 kinderen, meestal per bouw - omgebouwd tot grote open
ruimten en ateliers, waarin de kinderen kunnen spelen en
werken aan hun prestaties, onderzoeksvragen en klussen.
De leerkrachten werken samen in een kernteam en staan
dus ook gezamenlijk in de unit/bouw. Wel hebben alle
kinderen een vaste stamgroepbegeleider, maar ze kunnen
steeds op alle aanwezige leerkrachten een beroep doen.
Ook voor de leerkrachten brengt die stap een aanzienlijke
verandering met zich mee. Door het werken in een kernteam zien ze elkaar bezig in de praktijk van alledag. Dat
is na een korte gewenningsperiode een enorme stimulans
om met en van elkaar te leren. Leerkrachten praten en
reflecteren met elkaar over de dingen die er gebeuren en
het gedrag dat ze van elkaar zien. Om op die manier met
elkaar te werken, geeft een enorme impuls aan de creativiteit die er in potentie in een team aanwezig is. ‘Leren doe
je samen’ is niet alleen het uitgangspunt voor de kinderen,
maar ook voor de leerkrachten.
Dorothee van Kammen is adviseur bij het APS te Utrecht
Voor meer informatie:
Kammen, D. van / Weegenaar, H. (2006) Weet jij waar de regenboog
begint? Natuurlijk leren in het basisonderwijs, Utrecht: APS
Websites: www.aps.nl , www.obsdeschatkamer.nl, www.klokbeker.nl,
www.deklaverweide.nl
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De coachende directeur
als kei-o-loog
Tijdens de conferentie konden deelnemers kiezen voor drie verschillende workshops, maar ook voor een
dagprogramma rond een thema. In dit artikel wordt verteld over het programma voor schoolleiders over
coachen.
Na bijna drie uur fileworstelen val ik in het feestgedruis van
het salsadansen op de eerste dag van de NJPV-conferentie.
Even de stramheid van de autorit eruit wiegen. Dan snel de
zaal, waar de workshop wordt gehouden, inrichten, intunen op het programma en een paar diepe ademhalingen
plegen. Tegen twaalven druppelen de eerste deelnemers
binnen.
Daar zitten dan 26 directeuren van evenzoveel scholen,
wachtend op wat komen gaat. Onze insteek voor de
schoolleidersroute was: Als de directeur de kristallen van
zijn team wil laten schitteren dan zal hij of zij dat vooral zelf
moeten doen. De beste manier om dat te doen is volgens
goed Jenaplanonderwijs aansluiten bij de eigen praktijk en
veel te laten ervaren. Zo begonnen we de workshop met
een paar fysieke oefeningen. Het is goed om in de kring
te registreren wat het met je doet om daar te staan. Wat
gebeurt er met je lijf als je in een groep bent en wat is
het effect daarvan op anderen? Vervolgens doen we een
oefening met nabijheid
en afstand die als volgt
gaat: een tweetal staat
ongeveer een meter
of zes van elkaar verwijderd. Een van beiden heeft de taak om
de ander dichter bij
te laten komen of op
afstand te houden. De
opdracht was om bij
jezelf te ervaren wat
het met je doet als
je iemand nabij laat
komen. Durf je daarin
directief te zijn in de
zin van: “Kom hier” of
“Stop” en kun je dat

doen vanuit het signaal van je lijf wat op dat moment goed
voor je voelt.

Coaching
Wat hebben dit soort oefeningen met coaching te maken?
Helemaal niets, als je er van uitgaat dat het bij coaching
gaat om de ander te adviseren. Maar alles, als coaching
wordt gezien als hulp bij het oplossen van problemen en
het ontdekken van de eigen kracht.
Bij de oefeningen in het tweede en derde deel van de
workshop bleek hoe moeilijk het is om uit de adviesrol te
stappen. Hardnekkige aannames als: ‘De ander heeft een
probleem en dat moet ik meehelpen oplossen’ en ‘Een
coachgesprek is bedoeld om praktische tips te verstrekken’ vertroebelen het zicht op wat het probleem achter
het probleem of de vraag achter de vraag is. Om echt naar
de ander te luisteren is het van belang dat je als coach op
meerdere niveaus kunt luisteren. Luisteren naar de inhoud,
de intonatie, de lichaamshouding, het woordgebruik en
naar impliciete overtuigingen van de ander. Kortom bij
coachen gaat het om luisteren en vragen stellen. Adviseren, praktische tips, professionele suggesties horen thuis
bij werkbegeleiding. Dat kan een onderdeel zijn van het
coachgesprek, maar is niet gelijk aan coachen

K i e z e l s , k e i e n e n k r i s ta l l e n

Peter Mensink

De schoolleider als coach
De fysieke oefeningen tijdens deze workshops, die tevens
een belangrijk deel uitmaken van mijn manier van trainen,
gingen over leren luisteren naar je lichaamstaal. Hierdoor
word je je bewust van het effect van de eigen lichaamstaal
op anderen. Ook degene die je coacht zendt natuurlijk signalen uit, die van invloed kunnen zijn op het gedrag van de
coach. Onbewust pik je die signalen soms op, waardoor je
reactie beïnvloed kan worden.
Naast de fysieke oefeningen hebben we in de tweede
en derde ronde stilgestaan bij het begrip coachen en het
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Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen om
mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.
Misschien is dat de reden waarom voor
sommige mensen bidden werkt, omdat
God niets terugzegt en hij geen adviezen
geeft of probeert dingen voor je te regelen,
hij luistert alleen maar en vertrouwt erop
dat je er zelf wel uitkomt.
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar
me en probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou
zal luisteren.

Leo Buscaglia

stellen van de goede vraag. Omdat deze workshop door
directeuren werd bezocht, kwam de vraag aan de orde in
hoeverre een directeur een coachende rol in de school kan
vervullen. Bij coachen gaat het in mijn optiek om een leertraject dat de coach samen met de gecoachte opstelt. Niet
om een feedback- of een helpend gesprek. In leertrajecten
is het onverstandig om als directeur een uitvoerende rol
te vervullen, omdat deze tegelijkertijd een beoordelende
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functie heeft. Beter is het om samen met een coach en de
gecoachte het leertraject vast te stellen en gezamenlijk te
evalueren. De coachingsgesprekken blijven dan tussen de
coach en de gecoachte.
Uiteraard zul je als directeur regelmatig worden gevraagd
om je licht eens te laten schijnen over bepaalde vraagstukken, werkproblemen, etc. Maar dat werk zie ik meer als
sparringpartnerschap dan als coach. De rol van de directeur in coachtrajecten is vooral faciliterend. De directeur
heeft een taak om de behoefte aan ondersteuning scherp
te krijgen. Een lerende school kan niet zonder coaching.
Mede onder invloed van de wet BIO (Beroepen in het
Onderwijs) zullen scholen steeds meer een rol krijgen bij
het opleiden van eigen personeel. Een beginnende groepsleider is weliswaar bevoegd om onderwijs te geven, maar
nog niet over de volle breedte bekwaam. Schoolcoaches
kunnen een belangrijke rol vervullen in het begeleidingstraject van startende groepsleiders om aan de bekwaamheidseisen te gaan voldoen. Ook ervaren groepsleiders
kunnen er baat bij hebben als er iemand is waarmee zij
werkgerelateerde problemen kunnen bespreken.
De rol van de schoolleider in het coachen van groepsleiders
is de kwaliteit van de mensen zo optimaal mogelijk in te
zetten en daar zelf ook lerend in te blijven. ‘Je kunt alleen
keien in je eigen organisatie om je heen dulden als je bereid
bent om ook van hen te leren’. Wanneer je als directeur je
teamleden wilt coachen, realiseer je dan dat de open leerhouding die je van hen verlangt pas ontstaat als je die zelf
hebt. Soms moet je de kei breken om de kristallen binnenin
zichtbaar te maken. Maar dan moet je wel weten waar je
moet slaan anders houd je een hand met kiezels over.
Peter Mensink is adviseur bij het LBVO (Landelijk Bureau Vernieuwend
Onderwijs)
Voor meer informatie over coachen en coachingsopleiding: www.lbvo.nl
Fotografie: Freek Velthausz

Do’s in een coachingsgesprek

Dont’s in een coachingsgesprek

Contact maken

Ongevraagd of te snel advies geven

Luisteren

De ander willen veranderen

Observeren op diverse niveaus:
• Inhoud
• Houding
• Woordgebruik
• Lichaamstaal
• Vooronderstellingen

Beoordelen

Checken van vooronderstellingen

Denken te weten waar het over gaat

Samenvatten

Stellen

Veiligheid bieden

Sturen naar een bepaalde oplossing

Open houding

Primair of emotioneel reageren

Invoelen

Emoties uit de weg gaan
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Ellen Reehorst

Als de klokken stoppen
gaat de tijd toch door
In dit vierde artikel uit de serie over verhalend ontwerpen komt de vaardigheid samenwerken aan bod aan de
hand van enkele voorbeelden uit de Leerlijn Tijd.
Wat maakt verhalend ontwerpen al dertig jaar zo krachtig?
Waarom draagt verhalend ontwerpen bij aan de ene na de
andere onderwijsvernieuwing? Het lijkt wel een variant op
de titel van dit artikel: Als de onderwijsvernieuwing over
is, gaat verhalend ontwerpen toch door! Dit artikel licht
een tipje van de sluier op. Het gaat over samenwerken en
saamhorigheid. Over onderwijs in zelfvertrouwen en een
uiterst krachtig didactisch principe. En net als je het precies denkt te weten blijkt de mooiste educatieve opbrengst
gelukkig niet te plannen te zijn.

verkleed op de jaarmarkt te verschijnen en hoe de kinderen
elkaar met hun kleding helpen.
Ook de presentatie aan de ouders willen ze verkleed doen.
Sybrand en Shailu staan als echte sjieke kasteelkinderen te
vertellen over het leven op het kasteel. Ira-Lisa en Iris vertellen als koopvrouwen over het leven in de stad en zo gaat
het maar door.
De ouders staan versteld. Ook zij leren veel bij en zijn trots
op wat de kinderen allemaal weten. En de kinderen glimmen van plezier bij alle aandacht en waardering voor hun
werk.

Samenwerken doen kinderen op school regelmatig. Daar
heb je geen verhalend ontwerp voor nodig. Hoewel het wel
anders is, als we Vera van elf mogen geloven. ‘Als je een
verhalend ontwerp doet, is samenwerken veel belangrijker
dan bij een gewone opdracht. Het is gewoon nodig omdat
je iets belangrijks wilt maken. Daarom probeer je echt een
oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is. Bij
een gewone opdracht maak je veel eerder ruzie.’ Als het
werk belangwekkend genoeg is en bijdraagt aan het grote
geheel van het verhaal, wordt samenwerken makkelijker.
Bovendien leidt het tot een bijzonder soort saamhorigheid,
die je bij gewoon groepswerk zelden tegenkomt. Bijvoorbeeld in de bovenbouwgroep die met een zelfgebouwde
tijdmachine in de middeleeuwen terechtkomt.

Middeleeuwen
Alle kinderen veranderen in middeleeuwse personages die
leven op het kasteel, in de stad, op het platteland of in het
klooster. Ze zoeken van alles uit over hun leefomgeving en
hun dagelijks leven. Dan horen ze dat er binnenkort jaarmarkt
is. Natuurlijk gaan ook zij proberen iets bij te verdienen. De
volgende dag brengen ze allemaal oude kleren mee naar
school om aan te doen op de jaarmarkt. Floor heeft jurkjes
en mutsjes uit de winkel van haar moeder. Milan en Eduard
hebben lakens voor de monniken. Het is prachtig om te zien
hoe vanzelfsprekend alle bovenbouwkinderen het vinden om

Een plezierige samenwerking en een grote saamhorigheid gaan in een verhalend ontwerp vaak samen met een
welverdiend gevoel van trots en succes. Het werk van elk
kind is gezien en gewaardeerd. Eerst in de klas bij de kleine
presentaties aan elkaar. Dan op het wandfries. En tot slot
door de ouders bij de eindpresentatie. Onderwijs in zelfvertrouwen, zou je het ook kunnen noemen. Zelfvertrouwen
dat ontstaat omdat voortdurend een beroep wordt gedaan
op de capaciteiten en vermogens van elk kind, zelfs in een
kringgesprek.
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Terug in de tijd
In de middenbouwgroep van Herien Koning zit een oude
man op een stoel in zijn werkplaats. Opapa is al 90 en je
kunt goed zien dat hij vroeger klokkenmaker is geweest. Er
hangen allerlei soorten klokken aan de muur, natuurlijk in
chronologische volgorde. Zijn hond ligt lekker naast hem
op de grond als de telefoon gaat. Opapa’s oude lagere
school bestaat honderd jaar en organiseert een reünie! De
tien minuten die volgen op deze introductie lijken op een
gewoon kringgesprek. Maar wie goed kijkt, ontdekt er een
didactisch principe van grote schoonheid in.
“Als je deze school nu zou vergelijken met de school van
Opapa van vroeger, zou er dan veel veranderd zijn?”, legt
Herien haar klas voor. Bijna alle vingers gaan omhoog. De
kinderen vertellen over andere straffen en heel andere
materialen. Als vanzelf komt het gesprek op hun opa’s en
oma’s. Jelle komt met het idee om het gewoon aan je opa
of oma te vragen. “We kunnen veel opzoeken in boeken
en we kunnen naar een museum”, zegt Marius. De rest van
de klas vindt dit een heel goed idee. In groepjes bedenken
de kinderen vragen voor hun opa’s en oma’s en zoeken
ze uit hoe het vroeger op school ging. De volgende ochtend in de klas hoor je verschillende ouders aan hun kind
vertellen hoe het er vroeger bij hen op school toe ging.

In pakweg tien minuten zijn alle kinderen nieuwsgierig
naar de school van vroeger en graag bereid om moeite te
doen daar meer over aan de weet te komen. Wat kan met
de school van vroeger, moet ook kunnen met een ander
onderwerp. Stel je voor dat je dit principe dagelijks zou
toepassen, wat een leerenergie zou dat opleveren!

Hoe denk je dat het zit met ...?
Laten we even goed kijken wat er gebeurt. Eerst de vraag
naar preconcepten: ‘Hoe denk je dat het zit met ...?’ Deze
vraag werkt alleen goed als de kinderen actief worden bij
de beantwoording ervan. Dus: als ze erover kunnen overleggen, iets kunnen vertellen, elkaar kunnen aanvullen, hun
ideeën kunnen tekenen of als een lange lijst opschrijven ...
elke mentale activiteit is goed, zolang ze maar geen werkbladen hoeven in te vullen. Zo bouwen de kinderen in hun
hoofd een eigen mentale constructie op over het onderwerp. Sommige dingen kloppen, andere zijn helemaal mis,
maar dat geeft in dit stadium niks. Want binnen een paar
minuten merken ze dat ze nog lang niet alles weten en over
sommige dingen van mening verschillen – en dat roept een
gretig soort nieuwsgierigheid op. Wie nieuwsgierig is en vol
vragen zit, beleeft veel plezier aan informatie. Die informatie vindt haast vanzelf een goede plek in het mentale model
dat de kinderen eerst zelf geconstrueerd hebben. Eigenlijk
doen de kinderen bijna alles zelf: ze stellen zich open voor
het thema, construeren een eigen mentaal model en vullen
hun model in en aan met zelf verzamelde informatie. Ze
doen het met plezier en ervaren dat ze zelf en met elkaar
hun leren sturen. En dat geeft zelfvertrouwen.

Het zand loopt, de tijd tikt

Dit gesprek is een prachtige illustratie van wat er gebeurt
als je kinderen vraagt om hun ‘preconcepten te construeren’. Eigenlijk verdient dit principe een minder saaie naam:
het is namelijk uitermate simpel toe te passen en van de
educatieve effecten worden onderwijsmensen meestal erg
vrolijk. Eigenlijk is het aandeel van Herien heel bescheiden:
ze stelt alleen een goede sleutelvraag. ‘Als je deze school
zou vergelijken met de school van Opapa, zou er dan veel
veranderd zijn?’ Haar vraag roept een stroom aan reacties
en verhalen op. Omdat ze vraagt naar de ideeën van de
kinderen, en niet naar feiten, kan elk kind aan het gesprek
meedoen. Samen bouwen de kinderen een beeld op van
de school van vroeger. Heriens vraag is daarmee afdoende
beantwoord. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Als vanzelf ontstaat de volgende vraag: hoe komen we erachter
hoe het echt zit? De kinderen van Herien slaan deze vraag
zelfs gewoon over en gaan meteen op zoek naar antwoorden: vragen aan je opa of oma, opzoeken in boeken, naar
een museum. En dat het principe ook buiten school doorwerkt blijkt de volgende dag als ouders aan hun kind vertellen hoe het er bij hen op school toe ging.
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Simpel, bruikbaar, effectief. Zou het ook met kleuters kunnen? De kleuters uit de groep van Bart Jongeling kijken er
in elk geval niet van op.
In hun klas woont tijdelijk een klein kaboutertje, dat graag
met zandlopertjes speelt. Zo wil Pollebop wel eens meten
hoe lang het duurt voordat iedereen zich heeft omgekleed
voor gym. ‘Klaar voor de start, áf! We doen natuurlijk ons
best om snel klaar te zijn! Iedere keer als de zandloper klaar
is, leggen we een blokje op tafel en draaien we het weer
om. Het duurt acht zandlopertjes! En als we terugkomen
van gym, wil Pollebop wel eens kijken hoe lang het aankleden duurt! Dat duurt drie en twintig zandlopertjes, wel
wat langer dus!’
Zo te horen heeft meester Bart er net zoveel plezier in als
de kinderen. Maar kabouter Pollebop wordt een beetje
moe van iedere keer het zandlopertje omdraaien. Soms
vergeet hij het en dan raakt hij de tel kwijt. De kinderen
weten wel wat hij nodig heeft: een klok! Hoe denken we
eigenlijk dat een klok eruit ziet? Alle kinderen tekenen met
veel plezier een eigen klok. Sommige klokken hebben geen
wijzers en andere klokken een heleboel, en dat levert veel
stof tot praten op. Als er de volgende dag een wekker in
het huisje van Pollebop ligt wil elk kind precies weten hoe
de wekker eruit ziet en hoe hij werkt. En als Bart vraagt
of ze thuis misschien nog klokken hebben die mee naar
school mogen stromen de klokken de klas binnen.

De middeleeuwen
Wat de kleuters van nu kunnen, kan de bovenbouwgroep
van Hanneke Venema al sinds de middeleeuwen. ‘Hoe

 enken we dat een klooster er vroeger uit zag, en een kasd
teel? Hoe zou een middeleeuwse stad zijn gebouwd en hoe
zou een boerderij op het platteland eruit hebben gezien?’
Na een kort gesprek gaan de kinderen meteen op onderzoek uit en maken met hun groepje prachtige maquettes.
Op het platteland komen de kinderen erachter dat de beesten ook gewoon een plaatsje in de boerderij hebben, want
dat is lekker warm. In de stad krijgt de schouw in huis een
centrale plek.
Natuurlijk stuiten de kinderen op vragen waar ze geen antwoord op kunnen vinden. Ze besluiten om de mensen van
het museumklooster een brief te sturen met onder andere
de volgende vragen:
- Waarom wordt een baksteen een kloostermop
genoemd?
- Wat is een vicaris?
- Wat zijn lekenbroeders en waar staat het Maltezer kruis
voor?
- Hebben jullie ook een kruidentuin en kunnen we die
bekijken?
Ook bij deze brief maakt Hanneke dankbaar gebruik van
het principe van de preconcepten, ditmaal door heel gedetailleerde vragen te stellen. ‘Hoe zouden we van onze brief
een echte officiële brief kunnen maken? Hoe denken we dat
een officiële brief eruit zou zien? Hoe zou zo’n brief beginnen en hoe eindigen? Zou het een geschreven of getypte
brief zijn?’ Tijdens het gesprek noteert ze de opmerkingen

van de kinderen op het bord. Zo ontstaat al pratend een
concreet beeld van de brief. Na dit gesprek kan elk kind
een goede brief schrijven, zonder dat Hanneke ook maar
enige instructie heeft gegeven.
Telkens vraagt de leerkracht de kinderen om preconcepten te construeren. En telkens is de educatieve opbrengst
groot. Onnodig te zeggen dat deze manier van werken
zelfvertrouwen geeft. Op deze manier doet elk kind mee,
en hoe!
Met een verhalend ontwerp kun je zulk leerzaam en zelfvertrouwen opwekkend onderwijs in je eigen groep realiseren. Maar de allermooiste opbrengst laat zich niet plannen
en komt altijd onverwacht. Zoals tijdens dit kringgesprek in
groep 2/3.
Jongetje: ‘Tijd is niet alleen de klok, maar gaat altijd door.
Zelfs als de klok het niet doet.’ Zijn vriendje beaamt: ‘Als de
klokken stoppen gaat de tijd toch door.’ En een meisje zegt
nadenkend: ‘Zelfs als je dood bent. Dan gaat de tijd wel
door, maar de tijd van jezelf stopt.’ Van zoiets moois kun je
alleen maar stil genieten!
Ellen Reehorst werkt voor het Bureau voor Educatief Ontwerpen
met medewerking van Herien Koning, Bart Jongeling, Hanneke
Venema
De foto’s zijn gemaakt door Hanneke Venema op de Annie MG
Schmidtschool in Groningen

De middeleeuwen (bovenbouw)
Met een zelfgemaakte tijdmachine komen de kinderen in de middeleeuwen terecht. Daar zijn ze middeleeuwse
personages en gaan ze op onderzoek uit naar hun woonplaats, hun dagelijks leven en ambachten in de stad.
Natuurlijk komt iedereen op de jaarmarkt!
Opapa (middenbouw)
Opapa is al 90. Vroeger was hij klokkenmaker, en hij heeft nog steeds een eigen werkplaats. Als zijn oude lagere
school 100 jaar bestaat gaat Opapa naar de reünie om herinneringen op te halen aan hun schooltijd en hun
vroegere beroepen.
Lars (onderbouw)
Lars (7) is een nieuwsgierige jongen. Hij heeft een plakboek gemaakt over zijn eigen leven. Als hij een klok krijgt,
gaat hij van alles de tijd opmeten. Hoe lang duurt het eigenlijk nog voor hij jarig is?
Kaboutertje (jongste kleuters)
In de klas ligt op een dag een vrolijk kaboutertje, dat tijdelijk in de klas komt wonen. Het blijkt graag te spelen met
een zandlopertje en zelfs met echte klokken!
De uitgewerkte ontwerpen over het ervaringsgebied ‘Tijd’ (en tal van andere ervaringsgebieden) zijn verkrijgbaar
via www.verhalendontwerpen.nl
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Monica Cuciureanu

Vanuit
andere landen

Jenaplan in Roemenië

Na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn in 1989 zijn in verschillende landen in Midden- en Oost-Europa
jenaplanontwikkelingen op gang gekomen. Dit artikel verhaalt over pogingen van de Roemeense bevolking
om de massaschool, uniformiteit, starheid, autoritair denken en ideologie achter zich te laten. En om tegelijk
de menselijke waarden te bevorderen, een democratische gemeenschap op te bouwen en lokale tradities te
verbinden met positieve binnen- en buitenlandse ervaringen.
Roemenië?
Waar denk je aan, als je de naam Roemenië hoort? Misschien aan de legendarische heerser Vlad Ţepeș, ook Dracula genoemd, bekend uit de sagen, dat hij heel bloedig,
maar ook rechtvaardig was? Misschien aan Constantin
Brâncuși, de internationaal bekende Roemeense beeldhouwer, wiens werk in de grootste musea van de wereld
werd tentoongesteld? Of misschien aan de schrijvers Mihai
Eminescu, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, die in zoveel talen
werden vertaald? Misschien aan Nadia Comăneci, een
grote naam uit de internationale gymnastiek? Of aan het
communisme en de verschrikkelijkste Roemeense vertegenwoordiger ervan? Of aan armoede en verwaarlozing
van kinderen?
Het uitzonderlijke van een land krijgt gewoonlijk meer aandacht dan het gewone dagelijkse leven. Maar Roemenië
en zijn mensen proberen de normaliteit en vanzelfsprekendheid van het leven terug te vinden. Het keerpunt in
de geschiedenis en de daarmee verbonden sociale, economische, politieke chaos riepen de behoefte op om de
algemeen menselijke waarden opnieuw te belijden en zich
daarvoor openlijk uit te spreken. Een nieuw perspectief
op wereld en leven vraagt om het actualiseren van deze
waarden.

Onderwijs in Roemenië
In 1987, toen ik nog aan de Universiteit van Boekarest
studeerde, ontmoette ik een collega uit Arad, die tevens
lerares in een kleine dorpsschool was. Zij vertelde over haar
ervaring van het werken met een ‘simultane klas’: kinderen
met verschillende leeftijden, van 6 tot 10 jaar oud. Daarvoor had ze geen speciale opleiding gevolgd, maar gewoon
een lerarenopleiding, zoals iedere leraar in  Roemenië.
Later ontdekte ik dat dit soort klassen in Roemenië heel
veel voorkomen, omdat – volgens statistieken – rond 45%
van de Roemeense bevolking op het platteland leeft. Veel
leraren in dorpen en kleine steden werken in kleuterscholen (voor kinderen van 3 tot 7 jaar) en basisscholen (voor
kinderen van 7 tot 10 jaar) in zulke simultaanklassen. Voor
kleuterscholen is ook het nationale curriculum volgens de
principes van gemengde groepen gestructureerd (3/4- en
5/6-jarige kinderen).
Voor mijn collega was het een grote uitdaging met zo’n
klas te werken, omdat ze zelf ook zo’n traditionele school
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bezocht heeft. Maar met de kinderen uit haar school was
het onmogelijk om op een traditionele klassikale wijze te
werken. Zij moest voortdurend oplossingen voor verschillende organisatorische problemen vinden en kon zich daardoor minder concentreren op de kinderen en op de inhoud
van het onderwijs.
Hier bestond dus een werkelijkheid, die om een passende
reactie vroeg. Vandaag, nog meer dan vroeger, schreeuwen
de kleine scholen en kleuterscholen om oplossingen, zoals
de laatste wetenschappelijke studies hebben aangetoond.
Voor de betreffende overheidsorganen was dit een alarmsignaal.

Jenaplan in Roemenië
In Roemenië bestaan zes alternatieve schoolmodellen:
Montessori, Waldorf, Freinet, Jenaplan, Step by Step en de
‘Heilpädagogik’ van Rudolf Steiner. Hun vertegenwoordigers ontmoeten elkaar regelmatig in de Nationale Commissie voor Alternatieve Schoolmodellen en ontwerpen
– samen met de vertegenwoordigers van het Onderwijs
ministerie – het beleid op dit gebied.
Nadat ik een theoretisch en praktisch opleidingsprogramma
voor jenaplanpedagogiek in Nederland en Duitsland
heb doorlopen, heb ik in opdracht van het Instituut voor
Onderwijswetenschappen in 1993/1994 en 1998/1999
twee projecten geleid: Invoering van het Jenaplan in de

kleuterscholen en Jenaplan in de actualiteit. Het resultaat
is tegenwoordig te zien in Boekarest, Botoșani, Buzău en
Constanţa, waar kinderen en leerkrachten volgens de principes van het Jenaplan werken.

Tien jaar jenaplanervaring in Roemenië
Na meer dan tien jaar jenaplanervaring in Roemenië – met
successen, maar ook problemen - zijn er al enkele interessante conclusies te trekken. Een uitvoerige analyse ervan is
opgenomen in het boek Opvoeding anders – Peter Petersen en het Jenaplanmodel, dat in 2006 met financiële
ondersteuning van jenaplanvrienden uit Nederland is uitgegeven.

heel enthousiast over de resultaten en de nieuwe opvoedingswerkelijkheid. De ouders hebben positieve veranderingen in het gedrag van hun kinderen opgemerkt, die te
verklaren waren door het accentueren van de opvoedingselementen in het schoolleven.
Verheugend is ook de openheid van de autoriteiten voor de
alternatieve pedagogiek, dus ook voor het Jenaplan. Haar
dynamiserende functie en verdiensten worden herkend,
ofschoon zij niet extra financieel ondersteund worden.
Deze gebrekkige financiële politiek moet gezien worden
in een bredere context, waarin het hele schoolsysteem
chronisch ondergefinancierd wordt, waarin de gelijkheid
van kansen van de dorps- en stadsbevolking alleen maar
theoretisch is en sociaal-economische moeilijkheden kenmerkend zijn voor ons land.

Invoeringsproblemen

Een positief aspect van de invoering van het Jenaplan in
Roemenië is ongetwijfeld het grotere plezier in het leren,
dat de kinderen laten zien als gevolg van het actieve leren
en de dynamisering en individualisering van het onderwijs.
Door het weekplan, waarin gesprek, spel, werk en viering
voorkomen, leren de kinderen het evenwicht tussen gegeven opdrachten en zelfstandigheid, individuele vrijheid en
gebondenheid kennen.
De ouders, die hun kinderen bewust inschrijven op een
jenaplankleuterschool, zijn sterk gemotiveerd en er bestaat
een nauwe relatie tussen hen en de leerkrachten voor wat
betreft de opvoeding van de kinderen en het schoolleven.
De leerkrachten zelf zijn dynamisch en creatief, bereid tot
vernieuwing, zelf leren en onderzoeken. Door een modulair opgezette opleiding en door een programma van advisering op maat dat voor hen beschikbaar is, is er sprake
van een geïndividualiseerde training en wetenschappelijke
ondersteuning. Het uitwisselen van ervaringen en partnerschappen tussen kleuterscholen in de steden en op het platteland draagt bij aan wederkerig leren en ondersteuning.
In een klein dorp, waar een kleuterschool met één enkele
groep van kinderen met verschillende leeftijden functioneerde, was de overgang van traditioneel naar Jenaplanonderwijs heel interessant om te observeren. De natuurlijke,
vriendelijke omgeving, de nauwe relaties in de gemeenschap, de mentaliteit van de ouders die een goede opvoeding en onderwijs heel belangrijk vonden en hun kinderen
daarbij ook ondersteunden, de open relatie van de kleuterleidster met de kinderen, dit alles heeft een positief effect
op het succes van het Jenaplan in Vorona Mare (Botoșani)
verzekerd. De kinderen hebben snel geleerd en zich de
nieuwe werkwijze eigen gemaakt. Zij en hun lerares waren

Er bestonden jammer genoeg ook problemen bij het invoeren van het Jenaplan in Roemenië. Het kleine aantal specialisten, dat het proces kon ondersteunen, heeft als resultaat
een langzame verbreiding van het Jenaplan gehad. Ook
nu nog zijn er geïnteresseerde leerkrachten die nog geen
gelegenheid hebben om een opleiding te volgen.
De bestaande literatuur is gering en de informatievoorziening voor leerkrachten is soms moeilijk, ook in dorpen en
kleine gemeenten, waar simultaanonderwijs al bestaat en
het Jenaplan heel geschikt zou zijn.
Leerkrachten en ouders, die hun kinderen op een jenaplankleuterschool hadden, hebben erop aangedrongen Jenaplanbasisonderwijs te ontwikkelen. Voorlopig bestaan er
echter nog geen middelen om op dit niveau met het jenaplan te experimenteren.

Perspectieven voor de toekomst
Voor de oplossing van het laatstgenoemde probleem kan
gedacht worden aan de verbreiding van het Jenaplan met
ondersteuning van verschillende instituten en in een netwerksysteem: universiteiten, vakhogescholen en opleidingsinstituten. De Universiteit van Ploiești (Prahova) heeft
belangstelling voor samenwerking op het gebied van de
alternatieve pedagogiek (met name ook het Jenaplan)
met universiteiten en hogescholen elders in Europa. Een
geschikte opleiding voor alternatieve pedagogiek kan zorgdragen voor goed gevormde leerkrachten voor jenaplankleuter- en basisscholen.
Daarbij komt nog de behoefte om aan ouders en de vertegenwoordigers van de gemeenschap de jenaplanprincipes
te verklaren, zodat misverstanden en starheid in de relatie
tussen school en gezin vermeden kunnen worden. Een dergelijk programma veronderstelt leerkrachten, die op een
nieuwe manier met hen kunnen werken.

Dr. Monica Cuciureanu is wetenschappelijk onderzoekster bij het Instituut voor Onderwijswetenschappen te Boekarest, Roemenië. Str. Stirbei
Vodă nr. 37, Sector 1. E-mail: monica@ise.ro

Langs deze weg wil zij ook de jenaplanvrienden bedanken, die de
uitgave van haar proefschrift over Jenaplan in Roemenië financieel
mogelijk maakten.
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Vanuit
andere landen

Freek Velthausz

In de sporen van Peter Petersen

Eind september 2006 vond de studiereis ‘In de sporen van Peter Petersen’ plaats. Een groep van negentien
PABO-docenten, schoolleiders en begeleiders trok van Großenwiehe via Berlijn naar Jena in de sporen van
Petersen. Een inspirerende reis vol onverwachte en interessante ontmoetingen.
Zondagmiddag begon de reis naar Flensburg, van waar we
de volgende ochtend de Peter Petersen-school in Großenwiehe, het geboorteplaatsje van Peter Petersen, hebben
bezocht. In gezelschap van de voormalige schooldirecteur
en de burgemeester hebben we de school bekeken. De
weekopening stond in het teken van ons bezoek. In de hal
werden we tijdens de weekopening toegezongen en door
iedere groep op een eigen manier welkom geheten.
In Großenwiehe hebben we ook een bezoek gebracht aan
de boerderij waar Peter Petersen geboren is. Nu woont
daar zijn neef Lorenz Petersen. Zijn vader (Willy Petersen)
was de jongste broer van Peter.
We hebben gesproken met Lorenz Petersen (70 jaar). Hij
vertelde dat Peter, vooral in vakanties, graag naar Großenwiehe kwam. Hij heeft ‘de professor’ dan ook gekend.
Hoewel hij thuis altijd plat Duits praatte, gedroeg Peter
Er was enorm veel ruimte om de school, waar kinderen op veel manieren konden spelen.
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zich als een professor. Hij was altijd aan het denken, aldus Lorenz. Als hij een ingeving kreeg, schreef hij dat in
zijn zelf ontworpen steno-handschrift op de rand van een
krant, scheurde dat af en stopte het in zijn tas. Als iedereen
om een uur of tien naar bed ging, begon Peter nog eens
aan een lange nachtwandeling ‘mit Stock und Hut’ waarbij
hij soms uren wegbleef. Lorenz kende Peter niet als een
vriendelijke man. Op mijn vraag of hij wel eens een grapje
maakte antwoordde Lorenz: “ Nie!” Zo had Peter ook de
gewoonte om Lorenz te vragen naar zijn schoolresultaten,
waarbij hij de schooltas van Lorenz pontificaal op tafel omkeerde en leeg schudde. Vervolgens moest Lorenz bij ieder
voorwerp uit zijn tas een verhaal houden.

Na een conferentie
in het schoolgebouw
in Jena waar Petersen in 1924 samen
met Hans Wolff is
begonnen met zijn
vernieuwingsideeën,
hebben we het huis
in de stijl van de Baushaus-architectuur van
Petersen in Jena bezocht.
De vrijdag hebben we
doorgebracht in Bielefeld. We hebben daar de Laborschule die aan de universiteit van Bielefeld is verbonden bekeken. Een school voor
kinderen van vijf tot en met vijftien jaar en zonder aparte
klaslokalen.

Samen met Lorenz hebben we het familie-fotoboek uit
voerig bekeken.
Het graf van Peter Petersen achter de kerk van Großenwiehe. Het onderschrift op het graf Der Grosste soll sein
wie der Jüngste, und der Vornehmste wie ein Diener” was
een soort lijfspreuk voor Peter.

Het buitenspeelterrein voor de jongste kinderen is schitterend vormgegeven, in samenwerking met ouders en kinderen.
Moe maar voldaan kwamen we vrijdagavond weer in Nederland aan, na een onvergetelijke reis. We hebben ons
verdiept in de bron van de jenaplanschool, hebben gezien
hoe scholen jenaplanuitgangspunten op eigen wijze realiseren, hebben bijzondere mensen leren kennen en hebben
als groep genoten van het samenzijn.

Na Berlijn zijn we neergestreken in Jena, waar het allemaal
begon. Op de woensdag hebben we jenaplanscholen in de
omgeving bezocht: De Evangelische Grundschule in Gotha,
de jenaplanschool in Weimar en de jenaplanschool in Jena
zelf. Vooral de school in Jena heeft diepe indruk achtergelaten. Ze hebben van de overheid een experimenteerstatus gekregen en dat geeft vrijheden om nieuw onderwijs
te ontwikkelen. Deze vrijheid heeft de school met beide
handen aangegrepen. De school wordt zeer goed bezocht
door kinderen tot zelfs negentien jaar.
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De moeder
van...

Dat is logica

Er zijn van die dagen dat je denkt: Wat zou het toch
heerlijk zijn om je eens te vervelen. Om gewoon eens
een dag helemaal - maar dan ook helemaal - niets te
doen zoals pubers dat kunnen. Het moet toch geweldig
zijn om je een dag nergens druk over te maken? Een tijd
geleden las ik ergens in een artikel dat vervelen een belangrijke functie vervult in je leven. Wat het nut precies
was, is me eerlijk gezegd ontschoten maar volgens mij
had het iets te maken met het ontwikkelen van creativiteit en logisch denken. Nou, als dat zo is, is het direct
weer vreselijk nuttig!
Maar voor dit soort zweverige gedachten beschik ik niet
over voldoende eenzame minuten per etmaal. Na enkele
seconden sta ik weer met beide voeten op de grond. Op
het schoolplein bijvoorbeeld of bij de balletschool, op
het sportveld, voor de deur bij een vriendinnetje, in de
muziekschool, in de bieb of op een andere locatie waarvan we denken dat we daar onmisbaar zijn. De meest
erge locatie op zo’n moment is een vergaderzaal waar
veel belangrijke mensen hun zegje komen doen. Luisteren naar elkaar heeft niet de hoogste prioriteit. Kort en
bondig formuleren ook niet. En problemen oplossen is al
helemaal niet aan de orde. Veel vaker gaat het om pro-

blemen signaleren die pas gesignaleerd kunnen worden
als je daar flink voor hebt doorgeleerd. En de enkeling
die nog met een oplossing durft te komen wordt direct
bekogeld met nieuwe problemen die de zogenaamde
oplossing ongetwijfeld met zich mee zal brengen.
Een cursus “Denk als een kind” zou een kaskraker kunnen worden. Graag noem ik enkele voorbeelden van
logica en beslisvaardigheid van de jonge geesten in ons
midden.
Mare piekert over het scheppingsverhaal en de evolutietheorie. Wat moet ze nou geloven, het verhaal van
Adam en Eva of dat van de apen? Mare: “Hm, als het
verhaal van Adam en Eva waar is, zijn we allemaal familie
van elkaar, dat geloof ik dus mooi niet.” En er is weer
een probleem uit haar wereld verdwenen.
Maar als Pien enkele dagen na een bezoek aan een
klooster meldt: “Ik word later non”, is de enige vraag
die Mare stelt: “Geloof je in God?” Als Pien die vraag na
enkele seconden nadenken met ja beantwoordt, is het
voor Mare duidelijk: “Dan kan het”.
En op dat soort momenten zweven m’n voeten als vanzelf boven de grond en is de trots bijna niet te overzien.
“Maar dat is logica”, zou m’n oma zeggen.

