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Felix Meijer

Techneut (m/v)
gezocht
echniek is overal. Het valt ons eigenlijk niet eens
meer op, zo gewend zijn we aan het comfort en
gemak dat techniek mogelijk maakt. Maar hoe
zou onze maatschappij functioneren zonder verlichting,
verwarming, vervoer, computers, telefonie, riolering, de
blikopener of de klok?
Van tijd tot tijd is het heerlijk om enkele weken in alle eenvoud zonder alle technische hulpmiddelen door te brengen. (Al gaat de kurkentrekker uiteraard wel mee) Het
onverwachts afgesneden worden van de elektriciteit door
een Apachehelikopter is echter van een andere orde.
Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Techniek met
als speerpunten imagoverbetering, kennisdeling en regionale samenwerking. Ook het ministerie van Onderwijs
draagt haar steentje bij in de vorm van een subsidie om
techniek op de basisscholen te stimuleren. In het kader van
het programma VTB (Verbreding
Techniek Basisonderwijs) zijn er
Kerndoel 44 al ruim 1900 basisscholen die
met subsidie van onder meer het
De leerlingen leren
ministerie van Onderwijs techniek
bij producten uit
hebben ingevoerd in hun onderwijsprogramma. In 2010 moeten
hun eigen omgeving
dat er 2.500 zijn.

relaties te leggen

Afgelopen november in het Jaar
van de Techniek stond de tweede
de vorm en het
dag van de jenaplanconferentie
ook in het teken van techniek.
materiaalgebruik.
Zo vroeg Marcel van Herpen
zich in zijn inleiding af waardoor
groepsleiders zich laten leiden in hun werk. Zou dat hun verwachting van de toekomst zijn? Zouden Marcels juffen en
meesters ooit dit beeld van onze huidige maatschappij voor
ogen hebben gehad? En vanuit welke toekomstbeeld werken wij? Kunnen wij onze kinderen wel voorbereiden op een
onbekende toekomst? Wat hebben kinderen nodig in die
onbekende toekomst? Of laten groepsleiders zich helemaal
niet leiden door de toekomst, maar door de kerndoelen?
Een veelgehoorde opmerking, die vaak genoemd wordt als
argument waarom scholen en groepsleiders zich beperkt
voelen in hun keuzes. Het was verrassend om te constateren dat niemand uit Marcels publiek een kerndoel wist te

tussen de werking,

noemen (terwijl het er toch 58 zijn) en een groot deel de
kerndoelen zelfs nog nooit gezien had. Om die reden staan
de twee techniekkerndoelen die pas sinds 1998 zijn opgenomen op deze pagina. Ze bevatten
twee domeinen: techniek onderKerndoel 45
zoeken (kerndoel 44) en techniek
maken (kerndoel 45).
De leerlingen
In een workshop van Martine Delfos,
leren oplossingen
psycholoog en therapeute, hoorde
ik dat uit onderzoek is gebleken dat
voor technische
meisjes in aanleg minder gericht
problemen te
zijn op techniek dan jongens. Al
direct na de geboorte is te constaontwerpen, deze
teren dat meisjes meer gericht zijn
uit te voeren en te
op gezichten en stemmen die ze
om hen heen horen. Jongens zijn
evalueren.
vanaf het begin al meer geïnteresseerd in de dingen om hen heen.
Campagnes als ‘Kies exact’, speciaal gericht op meisjes, hebben daardoor slechts een tijdelijk effect, maar niet op de
langere termijn. Onderwijskundige Gerda Geerdink constateert bij Pabostudenten hetzelfde: ‘De mannelijke studenten
zijn meer gericht op kennis. Ze willen leraar worden, omdat
ze kinderen iets willen bijbrengen. Ze vinden dat de opleiding
hen moet leren hoe ze de kennis zo goed mogelijk kunnen
overdragen. Jongens hebben dan ook meer behoefte aan
vakkennis en vakdidactiek dan aan de pedagogische en
onderwijskundige onderdelen van de opleiding. Bij meisjes
is het net andersom. Vrouwelijke studenten zijn meer gericht
op het kind. Ze willen leerkracht worden om te kunnen zorgen voor kinderen. Ze verwachten dat de opleiding hen leert
hoe ze met kinderen moeten omgaan en hoe je een goede
leeromgeving inricht. Meisjes gaan ervan uit dat kinderen
vanzelf wel leren als de omgeving waarin dat gebeurt maar
goed is.’ (NRC Handelsblad, 3 november 2007)
Dit zou voor groepsleidsters een opluchting kunnen zijn,
omdat zij zich bij techniek niet meer hoeven te meten met
hun mannelijke collega’s. Er ligt echter wel een enorme uitdaging voor hen om met techniek aan de slag te gaan en
de kinderen, vooral de jongens, niet tekort te doen.
Ik hoop dat u allen door dit nummer voldoende kennis opdoet
of geïnspireerd raakt om met kinderen techniek te onderzoeken en te maken in en vanuit een leerrijke omgeving.
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Bezint eer u begint

Frans van der Maden

De invoering van techniek in het basisonderwijs krijgt steeds meer prioriteit. Zowel maatschappelijk (onder andere
door de media) als vanuit de overheid wordt er op aangedrongen techniek terug te laten komen in verschillende
activiteiten op een dag. Een uitdaging waar deze keer (in tegenstelling tot eerdere implementatietrajecten, zoals bij
Engels en ICT) ook grote kansen liggen voor onderwijs, waarbij kinderen betrokken en actief leren.

Met een tent erop uit
Ik ben al op vele plekken in de wereld geweest, meestal
met een rugzak, maar de laatste jaren verken ik vooral
Europa. Daarbij blijf ik niet te lang op één plek. Ik houd
er van om te trekken en veel plaatsen te zien en te ervaren. Mijn stijl van vakantie vieren wijkt hiermee af van die
van mijn collega, die al jaren naar hetzelfde strand aan de
Costa Brava gaat, hetzelfde hotel bezoekt en voornamelijk
op het strand ligt te genieten van de zon.
Op de vakantiebeurs in Utrecht viel dit jaar weer mijn oog
op een de Waardtent. Voor diegene die daarbij geen beeld
krijgen: een de Waardtent valt altijd, op iedere camping,
direct op door zijn vorm en uitstraling. Zo strak als een de
Waardtent staat, staat geen ander! Het Nederlandse publiek
heeft het design dan ook bij de ‘Beste Nederlandse Design
Verkiezing’ verkozen op de twaalfde plaats na onder andere
de Fokker F27 Friendship (eerste plaats); Rietveldstoel (zesde
plaats) en de striping op een politieauto (elfde plaats).

Albatros

Lepelaar

Ik viel gelijk voor de ‘Albatros’. Al jaren keek ik naar deze
prachtige tent. En doordat ik onlangs een financiële meevaller had, besloot ik hem aan te schaffen. Binnen een week
reed ik naar de fabriek in Uden waar ik wel even schrok van
het feit dat ik twee tentzakken mee kreeg (één voor de
stokken en één voor het doek) en van de omvang daarvan. Maar daar zou ik wel een oplossing voor bedenken,
nu ik hem eindelijk had. Die oplossing werd een aanhanger; een onvoorziene uitgave (de meevaller viel inmiddels
al lang niet meer mee) waar ik wel overheen zou komen.
Eenmaal in Gent (we wilden deze vakantie starten met een
bezoek van drie dagen aan de Gentse feesten), bleek het
opzetten nog niet zo gemakkelijk te zijn. Ik heb al heel wat
tenten opgezet in mijn leven, maar deze keer had ik er ruim
een uur voor nodig. Ook weet ik nu dat we altijd met z’n
tweeën moeten zijn. Die eerste avond hebben mijn vrouw
en ik de aanschaf van onze de Waard nog uitvoerig besproken. De steeds terugkerende vraag was of deze prachtige
tent wel bij onze wijze van vakantie vieren past.

Techniek in de school
Als begeleider van studenten kom ik op diverse scholen
in de wijde regio van Helmond, waaronder ook een groot
aantal jenaplanscholen. In alle scholen wordt momenteel
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wel iets met/aan techniek gedaan. Techniekprojecten vaak
voortkomend uit het ervaringsgebied ‘techniek’ uit de
SLO mappen; op zichzelf staande activiteiten (technieklessen); volledig geïntegreerde activiteiten in andere vakken
of ingevuld vanuit een (geïntegreerde) methode, waarbij
techniek is opgenomen in een thema.
Daarbij kom ik ook allerlei materialen tegen, zoals ontdekdozen (al of niet zelf samengesteld); leskisten; techniekhoeken; techniekkasten en de laatste tijd steeds vaker de
populaire techniektorens. De techniektorens winnen aan
populariteit, omdat ze al gevuld en zeer compleet zijn;
voor iedere bouw een aparte toren. Kinderen kunnen er
zo mee aan de slag. Een verstandige keuze, zeker in deze
tijd waarin we als basisscholen toch al zoveel moeten. Het
ontbreekt aan tijd om eens goed na te denken wat we nu
met techniek in ons onderwijs willen. Daarnaast hebben
we al helemaal geen tijd om alle materialen te verzamelen, op te bergen en de werkvormen/activiteiten te bedenken. Dat laatste hoeft naar mijn idee ook
niet meer. De tijd dat we ‘werkavonden’
terugkwamen naar school om alle activiteiten en materialen zelf te bedenken en
te maken, ligt achter ons. Wie even op het
internet surft, komt een enorm aanbod
aan materialen en uitgewerkte activiteiten
tegen. Maar de gedachte dat het ons aan
tijd ontbreekt om eens goed na te denken
wat we nu met techniek in ons onderwijs
willen, kan ons nog wel eens duur komen te staan.
De kans dat de techniektorens (toch al gauw een uitgave
van ca. € 6.000,-) na enige tijd onder het stof komen te
staan is niet denkbeeldig. Ook hiervan zie ik al voorbeelden
in scholen.
Het doet mij denken aan de tijd dat ik als activiteiten
coördinator de taak kreeg om het gebruik van computers
in het kader van het Comeniusproject, te implementeren
in onze school. Een kansloze
missie, waarvan ik pas achteraf begreep waarom het
niet zo is gegaan, als ik me
had voorgesteld toen ik
deze taak op mij nam.
Met één computer
voor zestig kinderen
en geen tijd om een gedegen beleidsplan op te stellen
kon er van implementatie
geen sprake zijn. In het
begin zijn veel scholen
aan de slag gegaan
met afgeschreven
computers

Schaffen we iets aan?
Is dit ook de weg die we met techniek in het onderwijs aan
het bewandelen zijn? Welke parallellen en verschillen zijn
er op te merken? Wat hebben we geleerd van het beschreven implementatietraject en wat laat de metafoor van de
de Waardtent ons zien?
De overheid, de samenleving en het onderwijsveld onderschrijven het belang van techniek in het basisonderwijs:
‘Een moderne leraar wordt geacht te beschikken over de
noodzakelijke vaardigheden, kennis en de juiste houding
om techniek in het basisonderwijs een goede plek te
geven.’ 1 Dit komt ook tot uiting in de kerndoelen voor
het basisonderwijs, waarbij de doelen niet meer refereren
aan vakken, maar aan het domein Natuur en Techniek.
‘Omdat techniek zich manifesteert in de natuur, de taal,
onze geschiedenis en geografische omgeving, kortom in de
wereld van het kind, is het niet verstandig om techniek als
afzonderlijk vak te benaderen, maar als integraal onderdeel
binnen het totale onderwijsaanbod. Om dit te realiseren
heeft een leerkracht geen afzonderlijk vak techniek nodig,
maar een gezonde kijk op een harmonische ontwikkeling
van kinderen. Deze leraar heeft zelf een houding om actief
ontwerpend en onderzoekend samen met de kinderen te
leren’. Dit wordt ‘techniekleren’ genoemd: leren over, door
en met techniek.1
Een benadering die veel ruimte geeft voor ‘Brain Based
Learning’; ‘Meervoudige Intelligentie’ en benaderingen
vanuit verschillende leerstijlen, zoals Kolb die bijvoorbeeld
onderscheidde.

e c h n i e k

uit het bedrijfsleven, Gelukkig zag
men al snel in dat er meer
en goed materiaal nodig was, waardoor er later vanuit de
overheid (eindelijk) meer geld vrijkwam.
Het heeft echter nog jaren geduurd, voordat er werkelijk sprake was van een gedegen beleid op basis van een
weloverwogen plan. Er werden netwerken aangelegd en
er vond bijscholing plaats om het gebruik van computers
te stimuleren. Inmiddels is de computer niet meer weg te
denken uit ons onderwijs.

De overheid
heeft tot 2010
een bedrag gereserveerd van ongeveer tien miljoen euro.
De stichting VTB (Verbreding
Techniek in het Basisonderwijs)
beheert deze gelden. Vele basisscholen hebben een beroep gedaan op
deze subsidiemogelijkheid met allerlei verschillende plannen en activiteiten. Zo zijn VTBgelden
binnengehaald (per school maximaal € 12.000,-), waarmee
tot nu toe alleen materiaal is aangeschaft (veelal in de vorm
van de Techniektorens).
Ook uitgevers van methodes ruiken geld en spelen in op de
behoefte aan ideeën en materialen. Een behoefte voortkomend uit tijdgebrek of gebrek aan ideeën? Waarom zouden we nog verder zoeken en tijd besteden aan het denken
over techniekonderwijs, als we met een methode snel klaar
zijn? Er is zulk mooi, kant-en-klaar materiaal beschikbaar
dat je sterk in je schoenen moet staan om niet direct tot
aanschaf over te gaan. Maar … pas op! Laten we eerst
denken en dan doen, met andere woorden laten we niet in
deze ‘aantrekkelijke’ valkuil stappen!

Eerst denken dan doen
Ik ben van mening dat we eerst keuzes moeten maken
op basis van beleidsafspraken, zodat we voorkomen dat
we onszelf achteraf moeten afvragen of we er goed aan
gedaan hebben om het één en ander aan te schaffen.
Eerst nadenken over de wijze waarop je eigenlijk vakantie
viert en wilt vieren, voordat je een de Waardtent aanschaft!
Een tent op zolder, dik onder het stof, en de aanhangwagen in de schuur, is echt verspilling van geld dat je maar
eenmalig is toegekend en uitgegeven kan worden.
Vraag binnen het team wie er zin heeft om de techniekkar
te trekken en laat dit teamlid een opleiding volgen waarbij hij/zij opgeleid wordt tot bijvoorbeeld OCTer (Opleiding
Coördinator Techniek).
Geef hem/haar de tijd, bijvoorbeeld een halve dag in de
week, om een beleidsplan te schrijven en collega’s te
enthousiasmeren. Geef hem/haar de gelegenheid collega’s
te laten zien dat techniek niet iets is wat er nog eens extra
bij komt, maar wat het onderwijs verrijkt. Laat groepsleiders de kansen zien hoe ze binnen datgene wat ze toch al
doen ‘techniekleren’ mee kunnen nemen. Het aanschaffen
van een methode of van de Techniektorens, gebaseerd op
een visie, kan dan een weloverwogen goede keuze zijn.
Frans van der Maden is docent aan de hogeschool de Kempel
te Helmond

Noten
1. L. Slangen ‘Techniek door doen’, HB uitgevers te Baarn
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Thijs Richter

Een visie op techniek
Uit het artikel van Frans van der Maden blijkt dat je niet
zomaar een impulsaankoop moet doen, of het nu om een
tent, auto of een leermiddel gaat. Het voorbeeld over de
implementatie van de computer in het onderwijs geeft mij
het bruggetje naar het model dat ik gebruik bij de invoering van techniek.
Anderhalf jaar geleden heb ik in opdracht van een schoolbestuur in Noord Limburg een bovenschools beleidsplan
voor techniek gemaakt, in samenwerking met een aantal
techniekcoördinatoren van de betreffende scholen. Het
bestuur had als voorwaarde dat het plan gebaseerd moest
zijn op het “Vier in balans PLUS” model, dat het ook al
gebruikt had voor zijn ICT-beleidsplan.1
Voor ICT zag dat model er als volgt uit:
Samenwerking in netwerkverband
Leiderschap
Visie

Deskundigheidsbevordering

Software

Hardware

Het model gaat er van uit dat voor een succesvolle implementatie de vier onderste elementen in balans moeten zijn.
Als je bijvoorbeeld hardware koopt moet dat in overeenstemming zijn met je visie. Als je software koopt, moet er
al deskundigheid zijn of moet het planmatig aangebracht
worden. Het Comeniusproject had veel tijd nodig om ingebed te raken, omdat er wel aandacht was voor de hardware
(per zestig kinderen één computer), voor de software (het
zogenaamde startpakket) en de deskundigheidsbevordering (het handboek startpakket en de activiteitencoördinatorcursus). Maar … er werd vrijwel geen aandacht besteed
aan visie en beleid. Ditzelfde dreigt nu te gebeuren bij de
invoering van techniek in het basisonderwijs.
In dat beleid moet er evenwicht tussen het genoemde viertal gebieden zijn (Vier in balans). Het woord “plus” in het
model heeft betrekking op de leiding van de school (die er
voor moet zorgen dat de vier onderdelen in balans komen
en blijven) en de bovenschoolse samenwerking.

Techniek in ‘Vier in balans Plus’
Als je het ict-model vertaalt naar techniek kom je tot de
volgende elementen:
Samenwerking in netwerkverband
Leiderschap
Visie



Beeldvorming &
deskundigheidsbevordering
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Onderwijs
(binnen en
buiten de school)

Infrastructuur

In dit artikel wordt een model beschreven
dat gebruikt kan worden om een
beleidsplan voor techniek te schrijven.

En dan als belangrijkste onderdeel het visie-onderdeel.
Waarom zou je energie moeten stoppen in visie? Al bladerend in een oude Mensenkinderen kwam ik een artikel
tegen over de school als lerende organisatie2. Een van
de disciplines is volgens Peter Senge ‘de opbouw van een
gemeenschappelijke visie’, waarbij hij als toelichting geeft:
‘Als er een gemeenschappelijke visie is, bloeien mensen
op en leren ze, niet omdat het hen is opgedragen, maar
omdat ze het zoeken.’

Argumenten voor de visie
Al pratend over ‘Waarom zou je aan techniek doen?’ of
‘Hoe kan techniek bijdragen aan ons onderwijs?’ kom je
vanzelf een aantal argumenten tegen (bijvoorbeeld vanuit onderwijs, overheid, maatschappij, ouders, kinderen).
Welke van deze invalshoeken zijn belangrijk voor een Jenaplanschool? Allereerst de zes kwaliteitscriteria natuurlijk:
• ervaringsgericht: kunnen kinderen iets kiezen waardoor
ze voortbouwen op dingen die ze boeiend vinden en/of
waar ze in willen groeien?
• ontwikkelingsgericht (met ook aandacht voor leerlijnen):
uitdagen om nieuwsgierig te worden, om op onderzoek
te gaan naar de wereld en je eigen grenzen. En om vervolgens (met hulp van anderen) over die grens heen te
stappen.
• coöperatief leren: denk hierbij ook aan participatie van
ouders (die of meehelpen in de techniekweek of iets komen
vertellen over hun technisch beroep), of een oma die komt
vertellen hoe zij de
was vroeger deed
(toen er nog geen
volautomatische wasmachines waren).
• wereldoriëntatie:
vraag het het strijkijzer zelf maar (of
de slipper of …), bij
de bakker zie je echt
hoe brood gebakken
wordt, door zelf te kneden wordt ‘grijpen’ ‘begrijpen’!
Door het deegrecept te variëren maak je van ‘grijpen’
‘ingrijpen’. En zo leren de kinderen langzaam maar zeker
hoe de wereld in elkaar zit en hoe zij die (voorzichtig!)
kunnen aanpassen aan hun behoefte.
• kritische school: doen we aan alle dingen mee die via de
mail of de post op ons af komen of selecteren we heel
nadrukkelijk? Doen we dingen omdat vriendjes en vriendinnetjes het ook doen (of het ons vragen) of kiezen we
(samen) heel bewust wat we gaan doen?

Lithobius forficatus

Vakoverstijgende doelen
Een andere invalshoek zijn de vakoverstijgende doelen,
waarbij de vakken dienstbaar zijn. Hoe kun je techniek
gebruiken om aan deze doelen te werken? Of als je iets
nieuws in je onderwijs wilt invoeren: hoe kun je techniek
als katalysator gebruiken om deze verandering / vernieuwing vorm te geven?
• ontdekkend en onderzoekend leren
o met als kanttekening dat kinderen (en wij trouwens
ook) dat moeten leren; zorg dus voor kleine (veilige)
stapjes
• verantwoordelijkheid krijgen en nemen
• basisvaardigheden
o materieel (leren om haaks te zagen, over lijntjes te
knippen, …)
o (goede) vragen leren stellen, zoals in ‘Vraag het de
mierenleeuw zelf maar!’
o observeren: met zoveel mogelijk zintuigen
o communiceren met elkaar: vertel elkaar wat je ervaren
hebt!
o probleemoplossend denken en doen
• leren door doen: van grijpen naar begrijpen, van grijpen
naar ingrijpen
• samenwerken
• informatie verwerven en verwerken

e c h n i e k

• zinzoekende school: techniek moet (steeds) in een zinvolle context geplaatst worden zodat het betekenis krijgt
voor de kinderen. Maar dat mag niet botsen met onze
ontwikkelingsgerichtheid!
Wat vinden wij als team belangrijk, wat is heel duidelijk
terug te vinden in ons onderwijs? Dat zou dan ook in het
visievakje terug te vinden moeten zijn.

Het zou mooi zijn als de begeleider van deze processen
een duizendpoot (Lithobius forficatus) is. Misschien wel
ja, op termijn, maar zorg ook hier voor kleine stapjes in
een veilige omgeving. En moet je echt alles weten en kunnen of is een breed repertoire van kennis van concepten en
basisvaardigheden voldoende en dat je dan via transfer een
groot aantal andere dingen kunt verklaren? Het VTB-project kan daar ondersteuning in bieden.
Zorg in ieder geval dat iedereen een goed beeld heeft van
wat techniek nou eigenlijk zou kunnen zijn, vandaar dat in
het tweede vakje in het model beeldvorming en dan pas
deskundigheidsbevordering wordt genoemd. En eigenlijk is
(goede) beeldvorming al een stukje deskundigheidsbevordering.
De collega die de opleiding tot Onderwijskundig Coördinator Techniek (OCT) gaat volgen wordt in ieder geval breed
opgeleid: de onderdelen uit de opleiding liggen op het
gebied van vakinhoud, vakdidactiek, technische omgeving
van de school, beleid en ondersteuning van collega’s.

Samenwerken in netwerkverband:
• bovenschools samenwerking
• VTB steunpunt
Leiderschap:
• taken coördinator
• formatie
• Taakomschrijving
• Voor alle vier gebieden: vaststellen huidige situatie, doelen
op korte en lange termijn, beheersbaarheid, smart actieplan,
tijdplan (korte en lange termijn), evaluatie, implementatie
• overleg met directeur
• bouwcoördinator tevens techniekcoördinator
Visie

Beeldvorming en
deskundigheidsbevordering

Onderwijs

Infrastructuur

Zie inhoud
artikel!

• verwondering, vraaghouding
• ondersteuning materiaal‑
beheersing
• stimuleren team
• deskundig team: scholing
op vraagstelling
• studenten (en docent)
pabo
•		

• Doorgaande lijn 1 – 8
• Doelstellingen per
groep / bouw
• Werkplan – jaarplan
(3 jarige cyclus)
• methode / bronnen
• planning wo-techniek
• toegankelijk
• binnen en buiten de school

• budget
• faciliteiten (materiaal, ruimte)
• materiaalaanschaf
• personeelsbibliotheek
• tijdsinvestering
• materiaalbeheer
• materialen per groep
• organisatie
• waar gaan we techniek doen?
• mensen: wie gaat het doen?
• middelen: structureel en subsidies
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Peter Senge
Als je de elementen uit het model analyseert en vergelijkt
met de kenmerken van een lerende organisatie van Peter
Senge, dan blijkt dat het model eigenlijk een concrete vertaling is van zijn vijf disciplines2:
• De school heeft een visie die richtinggevend is voor alle
ontwikkelingen en teambindend is.
• Persoonlijk meesterschap: (alle) groepsleiders ontwikkelen en professionaliseren zich om bij te dragen aan de
schoolontwikkeling vanuit die gemeenschappelijke visie.
• Mentale modellen: de beelden die iedere groepsleider heeft worden met elkaar besproken en daardoor
opnieuw bevestigd of bijgesteld.
• Systeemdenken: alle partijen zijn zich bewust van het feit
dat elke verandering gevolgen heeft voor alle terreinen in
het beleidsplan (Vier in balans).

• Teamleren: door de opgedane kennis en ervaring te
delen met elkaar draagt iedereen bij aan het leren van
het hele team. Bij coöperatief leren is dat terug te vinden
bij de kenmerken ‘positieve wederzijdse afhankelijkheid’
en ‘individuele aanspreekbaarheid’.
Deze analyse geeft mij het vertrouwen dat een beleidsplan
op deze basis betrouwbaar genoeg is om als team met techniek aan de slag te gaan. Veel succes!
Thijs Richter is docent natuuronderwijs/techniek aan de
hogeschool de Kempel te Helmond
Voor reacties en meer informatie: t.richter@kempel.nl
Fotografie: Thijs Richter en Felix Meijer
Voor meer informatie over het
bovenschools deelplan techniek SPOVenray:
j.hendriks@spovenray.nl of j.brouwer@spovenray.nl

Noten
1. Voor meer informatie zie: www.ictopschool.nl
2. Mensenkinderen, mei 1996

JORIS PRUDORIS VRAAGT HULP
Wij zijn een kleine jenaplanschool met 130 kinderen en
6 stamgroepen, waarbij samenhang en samenwerken tussen de verschillende bouwen centraal staat. Binnen onze
projecten willen we dit zoveel mogelijk vormgeven. Zo ook
in het techniekproject over Joris Prudoris, een ontwerper,
die op reis is naar de koning. Hij moet voor het zoontje van
de koning nieuw speelgoed ontwerpen. Helaas komt hij
onderweg allerlei obstakels tegen, waardoor hij niet verder
kan. De kinderen worden uitgedaagd om zijn technische
problemen op te lossen.
De WO-werkgroep, waarvan iedere bouwgroep een
groepsleider zit, zet grote lijnen uit. Per stamgroep wordt
er bekeken welke doelen behaald moeten worden. Deze
komen uit de SLO mappen wereldoriëntatie. Aan elk doel is
een leerervaring voor iedere bouw gekoppeld.
We bekijken welke doelen en domeinen we in het project
willen verwerken. Een van de doelen die wij in ons project
hebben verwerkt, is dat de kinderen praktische kennis en
vaardigheden verwerven voor het maken van eigen technische constructies. Een doel dat direct aansluit op kerndoel 45. We hebben hier de volgende leerervaringen aan
gekoppeld:
Onderbouw: experimenterend bezig zijn met constructies
om bouwwerken stevig te maken.
Middenbouw: probeer een constructie stevig te maken met
zachte materialen als papier, rietjes, karton en dergelijke.
Bovenbouw: stevige bouwsels en constructies maken.
Hierbij aandacht voor versterken (driehoeksverbindingen).
Afwisselen tussen ontwerpen en maken.
Deze doelen en leerervaringen dienen als leidraad en hieromheen wordt een centraal thema gebouwd. Dit jaar is er
gekozen voor een aantal video-opnames als opening van het
project en om de sleutelvragen aan de kinderen te stellen.
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Sanne Vulders

Het is maandagochtend, de gehele school zit bij elkaar om
naar een mysterieuze video te kijken, die per post is binnen gekomen. Er is een kloof met daarin golvend water te
zien. De kinderen zijn al snel bezig met het speculeren over
wat ze zien. De meest waanzinnige beelden en fantasieën
worden er geopperd: “Het is een kloof!”. “Dit heb ik in
Oostenrijk gezien! ” “Er zit iemand op een boot.” “Ik zag
voetstappen op de grond!”
Ondanks de uiteenlopende interpretaties, zijn de kinderen er al
snel over uit dat het iemand is die
hulp nodig heeft. Gelukkig zit er
ook een brief bij de videoband
met de noodkreet: ‘Ik kan niet
verder. Help.’
De kinderen krijgen de opdracht
om in de groepen uiteen te gaan en
samen te bekijken wat deze boodschap zou kunnen betekenen. We
spreken af woensdag weer samen
te komen. Met enthousiaste
gezichten en veel geroezemoes
gaan de groepen uiteen: ‘Wat zal
dit allemaal betekenen!’
In iedere groep worden de ideeën en gedachtegangen van
de kinderen besproken en genoteerd. Deze notatie gebeurt
vooral door middel van woordspinnen. Deze krijgen een
centrale plaats in de hal, waardoor iedere groep en ook de
ouders zien waar we mee bezig zijn.
Wij vinden het belangrijk dat als je bezig bent met een project, het voor iedereen die de school binnen loopt, zichtbaar
moet zijn met welk project je bezig bent. Om het project
levend te houden binnen de gehele school, is centrale terugkoppeling en presenteren aan elkaar van groot belang.

Woensdag presentatiedag
Woensdagochtend zitten we weer met z’n allen in de kring.
Uit elke groep komt een kind aan de beurt om te vertellen
wat ze denken dat de videoboodschap en het telegram
betekenen. Daarna wordt een nieuwe brief van Joris Prudoris voorgelezen. Hij zit vast op het water en heeft geen
idee hoe hij verder moet. Tijdens het voorlezen van de
brief, worden er vanuit de kring al allerlei ideeën naar voren
gebracht. Ook hoor je kinderen al zachtjes met elkaar in
gesprek gaan: ‘Zou dit echt zijn?
Had hij maar een vliegtuig!’
Geweldig om dit enthousiasme
bij de kinderen te zien. Tijdens
zo’n project ervaren wij het van
belang om de goede prikkelende
(sleutel)vragen te stellen. Onze
sleutelvraag voor dit moment is:
‘Hoe kunnen we Joris Prudoris
helpen?’

Aan de slag
In de loop van de week gaat
iedere bouw met deze vraag aan
de slag. Zowel in onder-, middenals bovenbouw komen ongeveer dezelfde ideeën naar voren:

‘Kunnen we een vlot, boot, kabelbaan of brug voor Joris
bouwen?’
Geweldig om de opbouw en verschillen tussen onder-,
midden- en bovenbouw te zien: kleuters zitten om een bak
met water en zijn bezig met drijven en zinken. Drijft kurk?
En hoe komt het dat stenen zinken? De middenbouw denkt
kritisch na over het gebruik van bepaalde materialen voor
het vlot. Ook dit wordt getest door verschillende proefjes.
De bovenbouw richt zich als eerste
op het maken van een bouwtekening. Een aantal kinderen kwam
op het idee om een kabelbaan te
maken, waarbij ze zich moesten
verdiepen in de werking van een
katrol. Zo is iedere bouw bezig
met allerlei technische aspecten,
zoals drijven en zinken, voortstuwing, katrollen, zwaartekracht en
constructie. Drie weken lang zijn
de kinderen onder andere bezig
met het maken van bouwtekeningen, verzamelen van materiaal (de
school leek soms een grote werkplaats), miniaturen maken en het
testen van materiaal en ontwerp.

e c h n i e k

Weekopening

Samen afsluiten
Wat onze school zo bijzonder maakt is de samenwerking
tussen jong en oud die ook tijdens dit project weer duidelijk naar voren komt. Omdat we allemaal tegelijkertijd met
hetzelfde thema bezig zijn, groeit de saamhorigheid. Vooral
als je dit met elkaar deelt op gezamenlijke momenten.
Na drie weken mochten de kinderen hun ontwerpen laten
zien en uitproberen tijdens een tentoonstelling. Wij vinden
het van groot belang dat kinderen kunnen laten zien waar
ze mee bezig zijn: kleuters die hun bovenbouwmaatjes
om hulp komen vragen tijdens testen van kurk. De brug
gemaakt door de bovenbouw, wordt tijdens de tentoonstelling door de kinderen van de middenbouw getest.
Natuurlijk met de hulp van een aantal bovenbouwers, want
ze zouden er eens door heen zakken.
Als afsluiting hielden we een tentoonstelling waarin alle
bouwen hun gemaakte objecten presenteerden aan ouders,
opa en oma, maatjes en groepsleiders. Weer werd de doorgaande lijn van de verschillende doelen duidelijk zichtbaar.
Een aantal bovenbouwers had van
grote olievaten een vlot in elkaar
gezet. Kleuters stonden met hun
ouders in de rij voor een rondvaart
met het vlot over de vijver. De spanning straalde van de gezichtjes
af. En met ontroering keek ik toe
naar de trotse gezichten van de
bovenbouwers die met veel zorg
de kleuters op het vlot rondvoeren.
Een prachtig beeld, passend bij het
motto van onze school ‘leren van,
door en met elkaar!’
Sanne Vulders is groepsleider van een
bovenbouwgroep van Openbare
jenaplanschool De Ieme te Veghel
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Regina Petit

Samen leren met
Praktisch Techniek

Veel kinderen komen thuis en op school weinig technische vraagstukken tegen. In menig huishouden worden
hamer en schroevendraaier nog maar weinig gebruikt. Klussen in huis worden overgelaten aan de vakman.
De vraag hoe een apparaat of systeem werkt is vaak geen huiselijk onderwerp van gesprek. Kinderen
missen daarmee de blik op een deel van hun toekomstmogelijkheden. Aantrekkelijke leermiddelen kunnen
helpen. In opdracht van OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf) is het
projectenprogramma Praktisch Techniek tot stand gekomen. Er zijn verschillende leermiddelen ontwikkeld
voor kinderen over techniek. Deze gaan niet alleen over de techniek zelf, maar vooral over ‘je verhouden tot
techniek’. De leermiddelen nodigen uit tot ‘beleven’ en zijn geschikt voor samenwerkend leren.
De kans geven
Veel groepsleiders hebben niet vanzelfsprekend de neiging om
techniek de klas in te halen. Pabostudenten, de toekomstige
groepsleiders, hebben over het algemeen weinig affiniteit met
techniek. Onderzoek heeft uitgewezen dat de belangstelling
voor techniek ontstaat vóór het tiende levensjaar en alleen als
het kind met techniek in aanraking komt. Daarom is het van
belang dat een kind de kans krijgt om deze belangstelling te
ontwikkelen. In het onderwijs is men zich daarvan bewust.
Techniekonderwijs op de basisschool is nu dan ook verplicht.
Scholen zijn actief bezig om groepsleiders hierin te scholen,
techniekcoaches aan te stellen en groepsleiders te voorzien
van materialen ten behoeve van techniekonderwijs.

Waarom kinderen techniek leuk vinden
De ervaring leert dat de meeste kinderen techniek leuk vinden om twee redenen: ze ‘puzzelen’ graag om uit te vinden hoe iets in elkaar zit en ze vervullen graag de glansrol:
“Ik heb dit als de expert goed voor elkaar gebracht”. Praktisch Techniek speelt hierop in. In bijvoorbeeld de game
‘Red Fred’ moet de speler een opgesloten hamster zien
te bevrijden. Dat doet hij door technische toepassingen te
construeren (puzzelen). De winnende toepassing leidt tot
een extravagant kapsel van hamster Fred, waarna je als speler toegang krijgt tot het volgende en moeilijker spel-level
(glansrol). Inmiddels is Fred onder kinderen een begrip.
Ruim 150.000 kinderen spelen het. Ook in de themareeks,
een reeks boekjes over techniek, kunnen kinderen ‘puzze-

len’ met techniek door te experimenteren en te ontdekken.
Na een themaboekje te hebben doorlopen kunnen zij een
glansrol vervullen op school door bijvoorbeeld de kopieertechnicus of de licht- en geluidstechnicus te worden.
De inhoud en vorm van de games van Praktisch Techniek
zijn verschillend. De overeenkomst is dat er een werkelijkheid wordt nagebootst met gebeurtenissen die voor kinderen boeiend zijn. De keuze van de speler bepaalt het
verloop van de game. De effecten van de keuze worden
direct zichtbaar. Kinderen verruimen hun blikveld door de
games te spelen. Zij ervaren dat techniek overal om hen
heen is, spannend kan zijn en oplossingen biedt.

Achter de schermen
In 2004 verscheen het boekje: ‘Achter de schermen’ over
techniek in het schooltheater. Dit was zo’n succes dat
besloten werd om een reeks boekjes te maken over verschillende technieken in en rond de school. Vanaf januari
2006 zijn er negen themaboekjes verschenen. Ze hebben
allemaal eenzelfde opbouw. Er is een hoofdvraag over het
technische onderwerp uit het boekje, bijvoorbeeld: hoe
werkt een kopieermachine en wat kun je er allemaal mee

Red Fred

In ‘Red Fred’ kiest de speler technische oplossingen
en probeert deze uit met als doel om hamster Fred
te laten ontsnappen. In elk van de negen spel-levels
bevindt Fred zich in een ander vertrek van het huis en
wordt de oplossing steeds iets moeilijker.
Een hijskraan moet zodanig worden neergezet dat de
doos waar de hamster in opgesloten zit, kan worden
opgetild.
doen? Daarop volgen vijf subvragen waarmee het onderwerp stap voor stap duidelijker wordt. Het kind kiest bij
elke subvraag voor ‘ontdekken’ of ‘experimenteren’, afhankelijk van de eigen voorkeur. Na de vijf subvragen is het
antwoord op de hoofdvraag duidelijk en heeft het kind een
beeld van hoe een kopieermachine werkt. Het boekje eindigt met een stripverhaal waarin de eigen rol op school als
‘kopieertechnicus’ duidelijk wordt.
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Op testscholen van Praktisch Techniek gebruiken groepsleiders de leermiddelen op verschillende manieren. Kinderen die sneller klaar zijn met taken kunnen er individueel
mee bezig zijn. Er zijn groepen waar de themaboekjes in
een hoek staan, waarbij kinderen op eigen initiatief met
de boekjes kunnen werken als keuzewerk. Het leereffect
wordt echter groter als de groepsleider er een vervolg aan
geeft of een werkvorm kiest waarbij samen wordt gewerkt.
Het idee achter samenwerkend leren is dat kinderen effectiever leren als ze actief bezig zijn, hun ideeën verwoorden,
daar reacties op krijgen en leren van elkaars kwaliteiten.
Bij samenwerkend leren werken kinderen in groepsverband aan een opdracht. Groepen worden meestal zodanig samengesteld dat kinderen verschillen in leeftijd en/of
niveau, en sluiten daarom goed aan bij de stamgroepen
in het Jenaplanonderwijs. Om tot een goed resultaat te
komen moeten kinderen samenwerken, overleggen en
taken verdelen. Hierbij wordt niet alleen geleerd over de
inhoud van de taak, maar ook over het proces, zoals de
manier waarop wordt samengewerkt, de communicatie en
sociale vaardigheden.
Voor alle vormen van samenwerkend leren geldt een aantal
algemene principes.
• De opdracht is zo gemaakt dat kinderen elkaar nodig
hebben om de opdracht goed te volbrengen.
• Elk lid van de groep is verantwoordelijk voor de eigen
inbreng maar ook voor het eindresultaat.
• De opdracht vraagt om interactie.
• Het kind heeft sociale vaardigheden nodig om samen
te werken, te communiceren, elkaar te accepteren en te
helpen.
• Er is niet alleen aandacht voor de inhoud van de opdracht,
maar ook voor het proces.
Er zijn veel opdrachten voor samenwerkend leren met
Praktisch Techniek denkbaar. Kinderen kunnen in groepsverband werken met de themaboekjes. De verschillende
kwaliteiten van de groepsleden kunnen worden benut.
Denk aan informatie zoeken, tekenen, bedenken, uitleggen, communiceren, presenteren.
Scholen gebruiken met de games meestal een beamer
of smartboard om (delen van) een avontuur klassikaal te
introduceren. In groepsverband denken kinderen na over
oplossingen. Hierbij ook weer aandacht voor de verschillende kwaliteiten van de groepsleden, zoals technisch

e c h n i e k

Hoe kun je werken met Praktisch Techniek?

Lilonga

Op het eiland ‘Lilonga’ worden de bewoners lastig
gevallen door de slechterik Carlo Graaiman. Deze
slechterik veroorzaakt steeds andere rampen, zoals een
overstroming of ontsnapping van gevaarlijke dieren.
De speler werkt in drie stappen toe naar een oplossing.
Bij elke stap kiest de speler uit drie verschillende
technische oplossingen. Na een ‘suboptimale’ oplossing
krijgt de speler opnieuw de kans om de beste oplossing
te kiezen.
De ‘waterwolf’ en de ‘energievreter’ kijken met de
oplossingen mee en geven feedback. Bij verspilling van
water of energie zijn zij zichtbaar gelukkig en leven
zij zich helemaal uit. De speler krijgt direct feedback
op gemaakte keuzes. Het eerste avontuur verscheen
in juni 2007. Sinds september 2007 verschijnt er iedere
twee weken een nieuw avontuur.
inzicht, experimenteren, natekenen, naspelen, uitleggen
en brainstormen. Het met elkaar overleggen en beredeneren van de alternatieven, ook de foute alternatieven, wordt
leuk en leerzaam gevonden. De ervaring leert dat kinderen
uitermate creatief zijn bij het brainstormen. Zij bedenken
de meest geavanceerde en grappige avonturen en oplossingen. Sommige daarvan zijn ook daadwerkelijk gemaakt.
Regina Petit is opleidingskundige bij
C. van de Graaf & Partners. www.cvdgraaf.nl

Alle leermiddelen van
Praktisch Techniek zijn gratis verkrijgbaar
via www.praktischtechniek.nl.
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Thijs Richter

echniek op internet
Een overzicht van websites, waarvan ik denk dat je ze eigenlijk paraat moet hebben, misschien wel als mapje op
je bureaublad zodat je regelmatig even de belangrijkste links aanklikt om te kijken wat er actueel is.
www.programmavtb.nl
www.techniekbasisonderwijs
De website van het landelijke VTBprogramma. V = verbreding
T = techniek (en tegenwoordig ook
wetenschap) B = basisonderwijs
Een VTB-school krijgt 3 jaar subsidie
(€ 12.000) om techniek (en wetenschap) te verankeren in het onderwijs.
1 februari 2008 is de laatste kans om
VTB-school te worden.
Landelijk zijn er zo’n 26 VTB-steunpunten: zij hebben de taak om de
VTB-scholen te ondersteunen, o.a.
door netwerken te organiseren.
Via de VTB-website kun je meteen op
jouw steunpunt in de buurt aanklikken: sommige steunpunten vermelden
meteen een website, andere geven
alleen maar een emailadres.
Voorbeeld: www.technific.nl (Eindhoven), met o.a. de Efteling Experience,
Crazy Caravan.
Een steunpunt zou goede en objectieve informatie moeten geven over
allerlei techniekactiviteiten in de regio
en Nederland. Ook organiseren zij
zinvolle netwerken voor beginners en
gevorderden. Als dat niet zo is: ga bij
de buren shoppen!
www.vtbpro.nl
Een nieuwe tak van het VTB: pabostudenten en groepsleiders krijgen
de kans om in de techniek en wetenschap te duiken. Informatie is te verkrijgen bij het VTB-steunpunt.
www.vonk-techniek.nl
De website van VONK, techniekvereniging voor primair onderwijs. Zij
organiseert elk jaar een conferentie
(12 november 2008)
Verder regiobijeenkomsten verspreid
door het land en drie keer per jaar de
uitgave Tondeldoos met zeer praktische informatie, speciaal gericht op
het primair onderwijs.
Op de website kun je (als lid) een
groot aantal artikelen van de Tondeldoos downloaden.

10

MENSENKINDEREN 110
januari 2008

www.sciencecentra.nl
Een overzicht van zo’n zestien plaatsen in Nederland waar kinderen actief
met techniek bezig kunnen zijn.
Voorbeeld: NEMO, Technika 10 en de
ontdekhoek.
Via www.technika10.nl is veel materiaal verkrijgbaar.
Andere centra:
www.technopromo.nl
www.ontdekplek.nl
Overal in het land zijn technische centra, zoals Techno-promo in Cuijk
De ontdekplek in Haarlem heeft als
bijzonderheid de Encyclopedoe: zoek
je iets over slippers? Ik heb een recept
voor slippers van krantenpapier via
deze bron gevonden!
Vraag het VTB-steunpunt voor aanvullingen in de buurt.

Op zoek naar werkbladen?
www.praktischtechniek.nl
Op veel websites kun je allerlei dingen
bestellen of down-loaden. Op praktischtechniek.nl kun je vinden: gratis
boekjes over “de geheimen van ….”
(bijv. aquarium, camping, …), interactief stripverhaal over het Zonneschip,
werkbladen, spel “Red Fred”).
www.techniekinjeklas.nl
Pas een half jaar oud, maar veelbelovend o.a. voor werkbladen.
www.c3.nl
Scheikunde of chemie? Hier kun je
werkbladen vinden. Wel kritisch zijn
over het materiaalgebruik: in plaats
van een bekerglas pak je een jampot
en voedingskleurstof vervang je door
(oude) thee.

www.techniekpromotie.nl
Stichting met als basis Eindhoven,
maar ze zijn bezig om landelijk te
opereren.

Op zoek naar een wedstrijd?
www.techniektoernooi.nl
Veel brancheorganisaties of grote
bedrijven organiseren wedstrijden.
Op 5 juni wordt in het land van Ooit
(Noord Brabant) voor de vierde keer
het techniektoernooi georganiseerd
(met opdrachten voor alle groepen
van de basisschool). De hoofdprijs voor
elke opdracht is een van de techniektorens.

Op zoek naar leermiddelen?
www.techniektorens.nl
Er is ontzettend veel te koop!
Bekende site van de techniektorens
(met concurrent www.ontdekkasteel.
nl) waar op dit moment 10% van de
basisscholen mee werkt.
Er zijn natuurlijk veel meer websites,
ik schat zo’n drie- tot vierhonderd. Op
veel van de genoemde websites zijn
weer links te vinden.
Breng ze in kaart en wees kritisch:
Wat bieden ze aan? Is het promotie
van techniek of onderwijs met techniek? Past het bij ons? Voor welke
leeftijdsgroep (groep 7 en 8 boffen
vaak!)? Wat is de kwaliteit van hun
schriftelijk materiaal?
Wissel adressen uit op netwerkbijeenkomsten en vraag het steunpunt VTB
om een actuele lijst uit de regio.

Op zoek naar gastlessen?
www.techniekcoach.nl
Een aantal instanties bieden gastlessen
aan: VBTA-gastlessen (Vernieuwde
Bedrijfs Tak Adviseurs): gastlessen
door ex-werknemers uit de metaal- en
electrobranche. Zij nemen alle spullen mee, inclusief werkboekjes. Voor
groep 5 t/m 8.

Thijs Richter, docent natuuronderwijs /
techniek aan de hogeschool de Kempel
te Helmond
Voor meer informatie:
t.richter@kempel.nl

Anne Mijke van Harten

Van spelen word je slim
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die
opgroeien zonder spel, beweging en aanraking 20 tot 50
% kleinere hersenen hebben of hersenafwijkingen ontwikkelen1. Om tot spel te kunnen komen is een complex brein
nodig met het vermogen te dromen2. Tijdens het spelen
komen er verschillende stoffen vrij in het lichaam die een
positieve werking hebben. Dopamine bijvoorbeeld, dat een
grote rol speelt in het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Maar ook bij het coördineren van handelingen, bij leren
en aandachtig kunnen zijn (Kinderen met ADHD hebben
lage waarden dopamine3). Spel is nodig voor de ontwikkeling van onze hersenen. Tijdens spel worden er voortdurend
nieuwe verbindingen gelegd in de hersenen en kunnen er
meer signalen en meer zuurstof naar de hersenen.
Spel is verweven met alle ontwikkelingsgebieden. In spel
leren kinderen met hun hele lijf. Else Petersen, echtgenote van
Petersen, benoemt dat kinderen van nature sterk op anderen
gericht zijn. Samenwerken en elkaar helpen behoren daarom
in de Jenaplanschool een belangrijke plaats te krijgen.
Een ouder vertelt: “Eén keer in de maand hebben we op
school spelletjesmiddag. Ik was geschokt te zien hoe veel
strijd er was, hoeveel ruzie. Iets wat bedoeld is als een
gezellige middag is voor heel veel kinderen én begeleiders
helemaal niet leuk. Ik vraag me af hoe het zou zijn als we
de kinderen coöperatieve spellen aanbieden.”
Een begeleidster vertelt: “Bij ons wordt regelmatig het coöperatieve gezelschapsspel Max de kat gespeeld. De kinderen
hebben gedragsproblemen. In het spel zorgen de kinderen
er samen voor dat eekhoorn, muis en vogel veilig aankomen
in hun holletje bij de boom. Als de kat te dichtbij komt, kunnen ze hem teruglokken met een lekker hapje. Aan het einde
van het spel hoor je de kinderen samen juichen: “Het is ons
gelukt!”. De kinderen spelen dit spel zelfstandig, terwijl ze
bij competitieve spellen veel begeleiding nodig hebben.”
Bij veel spellen die we kinderen aanbieden is een competitieelement het uitgangspunt; het gaat erom het spel te winnen,
door sneller te zijn, slimmer te zijn of meer geluk te hebben dan
de ander. In competitieve spellen is er maar één winnaar en heel
veel meer verliezers. Hoe meer nadruk er in een situatie gelegd
wordt op winnen, hoe vernederender verliezen zal zijn. Kinderen
met een lage zelfwaardering verwachten dat ze zullen verliezen,
en zullen er zelf voor zorgen te verliezen. Om een spel te kunnen
winnen leert een kind de zwakke plekken van anderen te vinden
zodat het kan winnen. Het kind leert dat het leuk is om van een
ander te winnen, ook als die ander daar zelf geen plezier in heeft.

e c h n i e k

Samen spelen

Gesprek, spel, werk en viering; de vier basisactiviteiten
waarbinnen kinderen samen met anderen actief zijn.
In een serie van vier artikelen worden praktische
tips gegeven hoe je als groepsleider coöperatieve
spelvormen kunt gebruiken in de basisactiviteiten en
zo samenwerking kunt bevorderen.
Van competitie naar samenwerking
Coöperatief spel blijkt goed te passen bij het Jenaplanonderwijs en steeds meer scholen gebruiken coöperatieve
spellen in het onderwijs. Ouders en begeleiders ervaren
hoe coöperatief spel bijdraagt aan een opbouwende sfeer
in de groep en aan een positief leerklimaat. Anders dan
bij de gangbare competitieve spellen wordt er niet tegen,
maar mét elkaar gespeeld. In coöperatief spel worden
uitdagingen, ontdekkingen, en succes of verlies gedeeld.
De nadruk ligt op het plezier in het spel, op het samen
succesvol zijn. Spelenderwijs wordt het voor kinderen vanzelfsprekend om samen te werken, te delen, te overleggen
en in het spel worden ze uitgedaagd creatief te denken.
Vaardigheden die steeds meer worden gewaardeerd in het
onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij. Coöperatief spel
draagt bij aan een sfeer van plezier en openheid en heeft
een positief effect op het gedrag en welbevinden van kinderen.
Vaak al binnen één spel verandert de sfeer wanneer we kinderen via spel stimuleren coöperatief te zijn, ze vertrouwd
maken samen te werken, elkaars kwaliteiten te leren zien
en deze in te zetten, anderen te helpen, zodat de groep als
geheel succesvol kan zijn.
Iedereen heeft een bijdrage, kinderen van verschillende leeftijden maar ook kinderen en volwassenen kunnen gemakkelijk samen spelen. Het doel verschuift van proberen de beste
te zijn naar het samen willen winnen. Spelletjes eindigen
niet meer met boze kinderen die roepen dat het ‘echt niet
eerlijk is’ en/of speelborden die door de kamer vliegen!

Het belang van samenwerking
Diverse onderzoeken hebben zich bezig gehouden met de
effecten van coöperatief spel op de ontwikkeling en het
gedrag van kinderen. Lawrence E. Shapiro schrijft in zijn
boek ‘Hoe vergroot ik het EQ (emotionele intelligentie)
van mijn kind’: ‘In een onderzoek werden kleuters op het
schoolplein geobserveerd aan het begin, in het midden en
aan het einde van het schooljaar. Hierbij werd ontdekt dat
de kleuters die meer tot samenwerking geneigd waren een
grotere sociale status kregen, terwijl de minder tot samenwerking geneigde kinderen minder aardig werden gevonden en minder vaak als speelmaatje werden gekozen4’.
Bij een onderzoek naar de manier waarop coöperatieve
spelletjes kunnen worden gebruikt om agressief gedrag van
jonge kinderen te temperen, werd ontdekt dat kinderen
die coöperatieve spelletjes en activiteiten hebben geleerd,
meer geneigd zijn hun leeftijdsgenoten te accepteren, met
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anderen te delen, onderlinge verschillen
te aanvaarden en positieve vriendschappen op te bouwen. Er werd geconcludeerd dat niet-agressieve samenwerking
‘één van de meest basale doeleinden van
de ontwikkeling is en een basis legt voor
goede vriendschappen, een geslaagd
huwelijk en een succesvolle carrière.’5

Coöperatief spel
• Coöperatief spel wordt gekoppeld aan
betere leerprestaties, emotionele onafhankelijkheid en een goed ontwikkelde identiteit.
• Coöperatief spel stimuleert samenwerking en overleg. Op
een vanzelfsprekende manier leren kinderen samen oplossingen te zoeken, te delen, naar elkaar te luisteren, samen
te werken, creatief te denken.
• Coöperatief spel bevordert een sfeer van plezier, openheid,
vertrouwen en een gevoel van veiligheid
• Spelers gaan flexibeler denken en vinden gemakkelijker
creatieve oplossingen voor problemen. De bereidheid
creatieve oplossingen in te zetten neemt toe.
• Coöperatief spel draagt bij aan het ontwikkelen van
eigenwaarde en zelfvertrouwen.
• Coöperatieve spelvormen beïnvloeden op een positieve
manier de sociaal-emotionele ontwikkeling; samen spelen in plaats van tegen elkaar geeft kinderen het gevoel
erbij te horen en waardevol te zijn.
• Door samen te werken en te overleggen vinden spelers
vaak meer oplossingen dan ze alleen hadden kunnen
verzinnen. Ze ervaren wederzijdse afhankelijkheid.
• Opvallend aan coöperatief spel is dat kinderen het positieve gedrag dat ze in het spel leren (samenwerken,
delen, naar elkaar luisteren, iedereen hoort erbij), ook
daarbuiten gebruiken. Dit is ook uit verschillende onderzoeken gebleken. Daardoor kan coöperatief spel goed
ingezet worden bij de sociale vaardigheidstraining.

Spel binnen het ritmisch weekplan
Er kunnen coöperatieve spelvormen verweven worden in
de verschillende activiteiten van het ritmisch weekplan. Er
kan coöperatief gespeeld worden op het schoolplein, in de
gymzaal en het speellokaal, tijdens vrij spel, in speelhoeken, in de kring, tijdens vieringen en weeksluiting. Zorg

voor afwisseling tussen uitbundig spelen,
rustig spelen, spel met veel lichaamsbeweging, spelen waarbij kinderen oefenen met behendigheden zoals evenwicht
bewaren en spelen waarin kinderen creatief zijn en hun fantasie gebruiken. Integreer coöperatief spel in wereldoriëntatie,
denk aan expressie-lessen, bewegingsonderwijs, dramatische expressie en rollenspelen, gezelschapsspellen, leerspellen
zoals taalspel of speelse wiskunde, buitenspel. Samen dansen, spelen, genieten
van poppenkastspel, muziek maken of samen een maaltijd
voorbereiden zijn ook allemaal activiteiten, waarbij er een
gezamenlijk doel is en de nadruk ligt op het plezier van
samen zijn.
We kunnen onderscheid maken tussen vrij spel, begeleid spel
en spel als geleide onderwijsactiviteit. Willen we het authentieke spel stimuleren dan zorgen we dat kinderen kunnen
beschikken over ruimte en tijd. Zorg voor voldoende vrije spelmomenten waarbij de omgeving uitdaagt tot spel. Dit geldt
niet alleen voor jonge kinderen maar zeker ook voor oudere
kinderen en volwassenen! Vul je ‘rugzak’ met verschillende
spelvormen en leer deze op de juiste momenten in te zetten.

De rol van de begeleider
Spel als basisactiviteit vraagt een spelende houding van de
groepsleider. De groepsleider kan samen met de kinderen
nieuwe mogelijkheden ontdekken en zo nieuwe ontwikkelingskansen creëren.
Wanneer we coöperatief spel willen invoeren op school
lopen we vaak in eerste instantie tegen onze eigen programmering op. We groeien op in een maatschappij die
draait op competitie: we komen het tegen in de economie,
op school, in de sport, etc. We zijn gewend om te denken
vanuit competitie. Het vernieuwende en interessante aan
bezig zijn met de invoering van coöperatief spel op school,
is dat je op een andere manier leert denken.
Anne Mijke van Harten is oprichtster van Earthgames en hartfocus trainer. Ze geeft workshops op het gebied van coöperatief
spel en maakt en biedt spelmaterialen met een positieve invloed
op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Meer informatie
over coöperatief spel is te vinden op www.earthgames.nl.
Fotografie: Aventurijn, Avontuurlijk leren, Loenen en
Antien Grijseels, Apeldoorn
Illustratie: Margreet de Bruin, Vliegvis, Apeldoorn

Coöperatief knikkeren
Teken met stoepkrijt een cirkel om de voeten van één van de spelers.
Leg daar drie bonken in. Teken een beginlijn op zes stappen vanaf de
cirkel. Elke speler heeft één knikker. De spelers proberen om beurten
de bonken uit de cirkel te ketsen. Komt een knikker in de cirkel
terecht, dan werken ze samen om eerst deze vrij te spelen (springt
er toch een bonk uit, dan wordt deze teruggelegd). Het spel is
gewonnen wanneer alle bonken uit de cirkel zijn geketst. Het spel is
verloren wanneer alle knikkers vast zijn komen te zitten in de cirkel.
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1. Prescott James. Video Touch the Future foundations, discovering the
intelligence of play. Nervada City, CA en Perry Bruce 1998.
2. Brown, Stuart L. 1994. Animals at play. National Geographic.
186(6):2-35.
3. Siviy, Stephen. 1998. Play. Psychologist at Gettysburg College, PA.
4. Uit: Hoe vergroot ik het EQ van mijn kind. Een opvoedingsgids tot
emotionele intelligentie, Lawrence E. Shapiro, Uitgeverij Boom.
Onderzoek van Gary Ladd.
5. Uit: Hoe vergroot ik het EQ van mijn kind. Een opvoedingsgids tot
emotionele intelligentie, Lawrence E. Shapiro, Uitgeverij Boom.
Onderzoek door April Bay-Hintz en collega’s, Universiteit van
Nevada, te Reno

Marco Bastmeijer

Vragen
over...
Meervoudige intelligentie
Het tweede artikel uit een reeks van vier over Meervoudige Intelligentie, zoals
verwoord door Howard Gardner, waarin vooral aandacht wordt besteed aan de
toepassingen bij rekenen en taal.
DE VRAAG:
Hoe verhouden Meervoudige Intelligentie en
een reguliere taal- of rekenmethode zich ten
opzichte van elkaar?
Bij instructies spelen de volgende aspecten een belangrijke
rol:
1. Situaties waarin de groepsleider de regie voert.
In de veel scholen werkt men bij rekenen met een klassikale methode. Bij het werken hiermee geeft de groepsleider sturing aan het proces. Groepsleiders geven
instructies, vertellen verhalen, enthousiasmeren, motiveren, sturen en ondersteunen. De groepsleider zal, zo is
mijn overtuiging, in deze rol altijd onmisbaar blijven.
Bij deze groepsgerichte activiteiten (de instructie, verdieping, herhaling, pre- en reteaching) kan de groepsleider
de acht intelligenties toepassen. Hiervoor kunnen veel
verschillende werkvormen gebruikt worden. Doel daarbij
is om aan te sluiten bij het kind. Door het toepassen van
werkvormen wordt de betrokkenheid en het inzicht vergroot.
Er kleeft ook een nadeel aan het toepassen van werkvormen in een klassikale situatie en dat is dat kinderen
wisselend gemotiveerd worden. Sommige werkvormen
spreken aan en andere niet. Niet iedere werkvorm immers
past bij het individuele profiel van het kind. Daarom moeten deze situaties afgewisseld worden met de volgende:
2. Situaties waarin de kinderen een grote mate van vrijheid
hebben.
Kinderen, die zelf mogen ervaren en experimenteren zijn
meer betrokken en zullen tot een hoger leerrendement
komen. Geef kinderen daarom regelmatig de vrijheid om
zelf keuzes te maken of om eerst zelf zaken te onderzoeken of antwoorden op vragen te bedenken. Ieder kan
dit vanuit de eigen sterke intelligenties doen. Dit vraagt
echter een:
3. Leerrijke omgeving.
De schoolwoonkamer van een
onderbouwgroep is vaak een
mooi voorbeeld van een leerrijke omgeving. Of wat te denken van de speelgoedwinkel?
Voor elk wat wils. Werken
met Meervoudige Intelligentie vraagt een grote diversiteit
aan materialen. Dit heeft een
school niet direct voor elkaar.

Door hier in de toekomst in de budgettering rekening
mee te houden bouwt men aan een leerrijke omgeving.
Zo komt er ook een zandtafel in de bovenbouw en is er
naast de computer en het boek veel te ontdekken voor
ieder kind.

HET ANTWOORD:
Veel methodes bieden diverse werkvormen. Dit
aanbod is echter niet altijd zo rijk dat het de acht
intelligenties dekt. De methode wordt de leidraad
en de groepsleider verrijkt door het aanbieden
van werkvormen, keuzemomenten en een leerrijke
omgeving.
Door het toepassen van bovenstaande aspecten sluit
u aan bij de intelligenties van het kind. U probeert
in feite aan te sluiten bij het netwerk aan informatie
waar het kind al over beschikt. Door hiermee te
“raken” zal het kind de informatie eerder toelaten
en vasthouden. Voor het uitbreiden van de woordenschat kennen we dit principe allemaal, maar in feite
geldt het voor alles wat we aangeboden krijgen.
Informatie immers die niet bij jou(w interesse) past of
die niet in een voor jou zinvolle context is geplaatst,
vergeet je snel.
Een mooi voorbeeld hiervan is topografie. Of wat te
denken van de computercursus bij groepsleiders. Als
men niet de zin ziet of het geleerde niet vaak genoeg
toepast, wordt het voor velen bijzonder lastig om de
vaardigheden op langere termijn vast te houden.

DE VRAAG:
Hoe ziet zo’n les met werkvormen er uit en
moet dit bij iedere les?
In handleidingen van methodes staan vaak diverse
manieren genoemd om de doelen van de les te halen.
Bestudeer deze verschillende manieren en kijk op
welke intelligenties de voorgestelde werkwijzen
vooral een beroep doen. Als u dit in beeld hebt
gebracht, ziet u ook welke intelligenties niet
aan-gesproken worden.Voor deze intelligenties
bedenkt u nieuwe werkvormen. Voor iedere
intelligentie komt u zo tot minimaal één (herhalings- of verdiepings-)activiteit.
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HET ANTWOORD:
Als u iedere les met acht werkvormen moet verrijken
worden u en de groep horendol. U past bovenstaande
werkwijze daarom alleen toe bij de zogenaamde
“hersenkrakers”. Dit zijn de leerstofonderdelen waar
een groep kinderen elk jaar weer moeite mee heeft:
Open- en gesloten lettergreep, optellen over het
tiental, de tafels, woordenschat, b-d-p, kleuren,
links-rechts, enz.
U geeft uw les zoals u het altijd gewend bent geweest.
Daarnaast herhaalt u in de loop van bijvoorbeeld
twee weken dezelfde leerstof, maar iedere keer
met een andere werkvorm, iedere keer een andere
intelligentie centraal stellend.
U kunt er ook voor kiezen om kinderen individueel
of in groepjes met de verschillende werkvormen in
een leerrijke omgeving aan de slag te laten gaan. Zo
kan ieder kind kiezen voor een aanpak die hem of
haar aanspreekt.

DE VRAAG: Heb ik hier wel tijd voor en hoe
borg ik deze werkwijze?
Een kwaliteit van de groepsleider is dat hij zich bijzonder
verantwoordelijk voelt voor zijn werk. Men wil het echt
goed doen! Hierdoor voelt men zich gedwongen het
gehele leerstofaanbod aan de orde te stellen: het boek
moet uit, alles moet de revue passeren. Mijn ervaring is
dat we ons soms hebben opgesloten in een schoolcultuur
en –structuur die belemmerend kan werken. Als het om
adaptief werken gaat, hebben we niet altijd tijd om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij het individuele kind. We
moeten door.
Werken met werkvormen kost meer tijd dan een talige
instructie. Geen wonder dat veel groepsleiders zich
gedwongen voelen werkvormen achterwege te laten.
Af en toe is het goed met je collega’s stil te staan bij de
vraag: Wat moet wel en wat kan anders en misschien
beter? Methodes zijn immers geschreven door enthousiastelingen die hun eigen vak bijzonder graag willen aanprijzen. Dit heeft een valkuil in zich: Teveel stof, waardoor de
andere activiteiten in de knel komen.
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HET ANTWOORD:
Door (voorlopig?) alleen de “hersenkrakers” met
Meervoudige Intelligentie te verrijken en dit als
basisstof te zien kunt u de overige leerstof screenen
op noodzaak. Veel taal- en rekenmethodes
proberen de lessen “op te leuken” door thematisch
te werken. Met name voor de middenbouwgroepen
pleit ik er voor om de taal- en leesmethode te
combineren met wereldoriëntatie. U heeft hierdoor
meer tijd voor de instructies en toepassingen en
stelt het kind niet bloot aan de vele verschillende
thema’s die soms in een week aan bod moeten
komen. Ook in bovenbouw kunt u overwegen om
in trainingen taal, rekenen en lezen aan de orde te
stellen. Het toepassen van het geleerde gebeurt bij
wereldoriëntatie, in “zinvolle” situaties.
Met betrekking tot borging van de uitgewerkte
leeromgeving:
Stel, u verzint m.b.v. de methode, met in de handel
verkrijgbaar bronnenmateriaal of puttend uit uw
ervaring en creativiteit werkvormen. Bij iedere intelligentie minimaal één. U werkt de werkvormen uit in
een mooi (digitaal) format, verzamelt de bijbehorende
materialen, beschrijft uw instructie, stopt het geheel
in een plastic bak en uw leskist over bijvoorbeeld
“splitsen onder de 10” is klaar!
Zo ontstaat voor iedere groep een eigen orthotheek.
Regelmatig heeft u de werkvormen nodig als kinderen
het even “kwijt” zijn. Door gezamenlijke afspraken
te maken over de opbergwijze gaat het borgen als
vanzelf. Het is aan te raden hier een coördinator voor
aan te stellen die regelmatig toeziet op het compleet
blijven van de bakken.
Momenteel is er al een groot aantal scholen dat op
deze wijze hun taal- en rekenonderwijs verrijkt. Zij
ruilen de materialen onderling en zo hoeft niet iedere
keer het wiel opnieuw te worden uitgevonden.

DE VRAAG: In hoeverre spelen de intelligenties
van de groepsleider een rol?
Ieder mens is verschillend. Ieder mens is geneigd voor activiteiten en werkvormen te kiezen die bij hem of haar passen.
Deze worden door jezelf ook als het meest waardevol gezien:
Jij leert er immers zelf het meeste door. Het is bij de groepsleider niet anders. Een groepsleider werkt vanuit zijn kwaliteiten
en u weet: Uw kwaliteiten zijn ook uw valkuilen.

HET ANTWOORD:
Iedere groepsleider werkt met Meervoudige Intelligentie. Hij varieert in zijn aanbod, probeert leerstof op
verschillende manieren te laten verwerken en geeft
keuzemogelijkheden. Vaak gebeurt dit onbewust of
intuïtief. Breng uw eigen intelligentieprofiel eens
in beeld. Op internet zijn er vele testjes te vinden.
U kent dan uw kwaliteiten, uw valkuilen en uw
leerpunten.

Als u met Meervoudige Intelligentie wilt werken moet
u een rijke leeromgeving creëren voor het kind. U zult
hierbij ook uw minder sterk ontwikkelde intelligenties
moeten benutten (“rekken”). Dit valt niet altijd mee,
daarom werken scholen die Meervoudige Intelligentie
een serieuze plek willen geven in teams.
Er moet tijd gecreëerd worden voor gezamenlijk
inhoudelijk overleg, het voorbereiden van de lessen
en het inrichten van een leerrijke omgeving. Tijd voor
de daadwerkelijke inhoud van uw vak.
Meervoudige Intelligentie is leren van en met elkaar,
zowel op kind- als teamniveau.

De interpersoonlijke intelligentie

Mensen die het liefst hun interpersoonlijke deel van hun
hersenen gebruiken zijn sterk gericht op de medemens.
Ze willen samenwerken, zijn erg sociaal en zijn gevoelig
voor sfeer. Kinderen met een sterk interpersoonlijke
intelligentie werken graag voor de groepsleider, willen hem
of haar goed leren kennen, zijn gericht op erkenning.
Ze willen aardig gevonden
worden en voelen zich
onzeker als er een
onveilige sfeer heerst.
Het zijn groepsmensen, leren samen
huiswerk en vragen anderen
om feedback en support.
Hierdoor is het soms lastig om
alleen beslissingen te moeten
nemen, ze overleggen liever
eerst even. Ze werken graag
coöperatief en beheersen
dit als vanzelf.

Marco Bastmeijer is nascholer en begeleider vanuit zijn eigen
bedrijf Klasse(n)advies
Voor meer informatie: bastmeijer.m@zonnet.nl en
www.geschiedenisanders.nl
De foto bij dit artikel is gemaakt op Het Universum, SBO-school
in Amsterdam.

De intrapersoonlijke intelligentie

De denkers. In tegenstelling tot de interpersoonlijke mens
kiest het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie
er juist voor alleen te werken. Dit geeft namelijk de
mogelijkheid om alles rustig te overdenken, om zaken af
te wegen, vragen te stellen. Voor deze kinderen gaat het
gebeuren in de klas vaak te snel. Ze zouden wel wat langer
denktijd willen.
Kenmerk van deze intelligentie is dat men alles op zichzelf
betrekt. Vragen die men zichzelf stelt zijn: Hoe zou ik het
vinden? Wat zou ik doen? Hoe zou ik me voelen? Dit
heeft tot gevolg dat veel onderwerpen erg intens beleefd
worden en dit leidt soms tot zeer verrassende oplossingen
op vraagstukken en een grote mate van originaliteit. Ook
door dit nastreven van originaliteit is samenwerken lastig.
Ze willen zich juist onderscheiden
van een ander.
U begrijpt dat
deze kinderen
moet
worden
geleerd af
en toe samen
iets op te
pakken.

Klokkijken (24 uur-digitaal)
Verbaal-linguïstisch

Logisch-mathematisch

Visueel-ruimtelijk

Lichamelijk-kinesthetisch

Beschrijf een gebeurtenis.
Anderen moeten raden op
welke tijd dit plaats heeft
kunnen vinden. Ze schrijven
de tijden digitaal op.

Leg kaartjes met digitale
tijden en analoge klokken in
de goede volgorde.

Leg kaartjes (0:00), (12:00),
(24:00) op de wereldkaart.
Hoe laat is het overal?

Kinderen staan in de kring. Voor
hun op de grond liggen tijden.

Intrapersoonlijk

Interpersoonlijk

Gooi de bal van vroeg naar laat.
Gooi de bal na het horen van een
opdracht (“hoe laat ga jij naar
bed?”) naar de goede tijd.

Knip uit de televisiegids jouw Deel kaartjes uit aan de
lievelingsprogramma’s. Hoe
kinderen.
laat zijn ze te zien en hoe
Op de helft van de kaartjes
lang duren ze?
staan digitale klokken.
Als jij programmamaker zou Op de andere helft van de
zijn, hoe ziet de tv-gids er
kaartjes staan gebeurtenisdan uit?
sen op de dag.

Muzikaal-ritmisch

Naturalistisch

Hoe lang duurt een stuk
muziek? Laat de klok lopen
vanaf een bepaalde tijd (bv.
vanaf 11:56).

Verzamel rechte stokjes.
Een kind krijgt analoge tijden.
Leg met de stokjes de digitale
tijd.

Schat van tevoren in waar je
uit denkt te komen.
Klopt het?

Wie horen bij elkaar? Zoek
elkaar op.
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Ei of ij?
Verbaal-linguïstisch

Logisch-mathematisch

Visueel-ruimtelijk

Lichamelijk-kinesthetisch

Schrijf op een blaadje 10 eien ij-woorden. Maak expres
een paar fouten.

Neem een krant of een
tijdschrift en tel hoeveel
woorden er zijn met een ei
en een ij.

Neem een woord met een ei
of een ij.
Teken het woord zo dat je er
een ei of een ij in ziet.

Iedereen staat en heeft
een ei- en een ij-kaartje in
handen. Iemand leest een
woord op. Iedereen houdt
het goede kaartje omhoog.
Is het met een ei of een ij?

Ruil de blaadjes en verbeter
elkaars woorden.
Laat een derde kind nakijken.

Verhoog het tempo.
Laat erbij bewegen.

Intrapersoonlijk

Interpersoonlijk

Muzikaal-ritmisch

Naturalistisch

Manieren van onthouden
kunnen zijn:
• Woorden heel vaak overschrijven.
• Woorden heel vaak achter
elkaar hardop opzeggen.
• Woorden in goede groepjes leggen. Woorden met
een ei bij elkaar en woorden met een ij bij elkaar.
Dit herhaal je iedere dag.
Wat is jouw manier om de
ei- en ij-woorden te onthouden?

Zoek uit de kindenlijst
namen van kinderen op
school met een ei of een ij.

Spel het woord.
In plaats van een ei klap je
in je handen.
In plaats van een ij geef je
een ander geluid (klik met je
tong, stamp met je voeten,
sla op de triangel, enz.)
De ander schrijft het woord op.

Welke dieren leggen een ei?

Logisch-mathematisch

Visueel-ruimtelijk

Lichamelijk-kinesthetisch

Voer een onderzoek uit.
Laat alle kinderen van de
klas anoniem 20 procentensommen maken. Hoeveel
procent van de sommen
hadden de jongens goed,
Hoe was dat bij de meisjes?

Maak een blad met daarop
procenten en breuken. Kleur
het zo dat er tweetallen ontstaan die samen 100 % zijn.

Samen is de hele groep
100%. Verdeel de groep in
twee gelijke delen. Hoeveel
procent is dat?
Nu een kwart, enz.

Intrapersoonlijk

Interpersoonlijk

Muzikaal-ritmisch

Naturalistisch

Schrijf op wat je allemaal
doet op school of in je vrije
tijd. Wat doe je het liefst en
hoeveel procent van je tijd
zou je hieraan willen besteden?

Knip gedurende enkele
weken uit kranten alles
wat te maken heeft met
procenten, plak ze op een
muurkrant.
Iedereen had dezelfde kranten. Hebben jullie dezelfde
procenten gevonden?

Bedenk een rijm waardoor je
kunt onthouden hoe je het
uitrekenen van 1 procent
kunt onthouden.

Neem een glazen accubak.
Doe er gekleurd zand in.
Eerst een laag van 50 %,
dan 25%, 10%, 5%, 1%.

Bedenk een woord met een
ij of een ei.
Schrijf het op.
Ga in tweetallen zitten.
Schrijf bij de ander een
woord op de rug.
De ander zegt niets en
schrijft het woord op.
Vergelijk de papiertjes met
elkaar.
Zijn de woorden hetzelfde?

Welke dierennamen hebben
een ij?
Maak een zo lang mogelijke
lijst.

Nu draai je om.

Procenten
Verbaal-linguïstisch
Waar komt het woord procenten vandaan?
Zoek uit wat je weet over
het woordje cent.
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Ton Hooijmaaijers

Al weer zo’n dertig jaar geleden schreef George
Dennison een aandachttrekkend boek, waarin hij
duidelijk maakte dat we bij het woord ‘school’ niet aan
een gebouw moesten denken. De school is in wezen
een samenleving, een samen-leven van kinderen met
volwassenen en van kinderen met kinderen. In de
jenaplanbasisprincipes vinden we die school als leefen werkgemeenschap in twintig principes verwoord.
Wij zijn benieuwd of op de werkvloer kinderen,
ouders en groepsleiders in de pedagogische situaties
hun school als leef- en werkgemeenschap herkennen. Onderschrijven zij dat hun school niet alleen maar een
gebouw is? In de komende tijd gaan we daarvoor op bezoek bij een aantal jenaplanscholen, op zoek naar
inspiratie en herkenning, op zoek naar een school die meer is dan een gebouw. In dit artikel een verslag van een
bezoek in de maand november aan de jenaplanschool ’t Broekhoes te Balinge.

Onze school
is geen gebouw
De schooltijd hoort een
tijd te zijn waar je met
plezier op terugkijkt.

Nieuws via de beamer
Vanaf Zwolle, voorbij Hoogeveen, ga ik bij Beilen voor mijn
gevoel pas echt Drenthe in. Dat betekent ruimte, heidevelden, akkers, bos. Ik kom door dorpjes waar ik nog nooit
van gehoord heb, om uiteindelijk in Balinge te belanden. De
school grenst aan een natuurpad, het “schoolpad”genaamd
en zit in een multifunctioneel gebouw: ’t Broekhoes. Naast
de school zijn in het gebouw een gymzaal en een dorpshuis gevestigd. Een kleine, levendige school van zo’n zeventig kinderen. Ogenschijnlijk een klein schooltje, maar bij de
rondleiding die ik van enkele bovenbouwkinderen krijg verrast me de functionaliteit en de vele werkruimtes, die er in
het gebouw zijn. Dat varieert van een technieklokaal tot
een vieringzaal annex gymlokaal, van riant grote lokalen
tot een vergaderruimte. De schoolbevolking bestaat uit een
onder-, een midden- en een bovenbouwgroep. Kortom
een kleine school, waarvoor het aantal kinderen elk jaar
weer een punt van zorg is, maar die geen concessies doet
aan het jenaplanconcept.
't Broekhoes is een multifunctioneel gebouw met erg
veel ruimte eromheen, veel speelruimte, een schooltuin
en dichtbij een sportveld. De bovenbouwgroep heeft in
feite de beschikking over twee lokalen, zodat gezamenlijke
activiteiten, hoeken, werkplekken volop voorhanden zijn.
In midden- en bovenbouw hebben ze de beschikking over
voldoende computers, ongeveer een computer op twee
kinderen, alles met internetaansluiting waarvan erg veel
gebruik wordt gemaakt. De computer speelt een grote rol
met name bij de projecten en bij het werken aan het eigen
portfolio. Ik vind het lokaal, zeg maar twee lokalen van de
bovenbouw wel erg vol gepropt; erg gezellig en heel veel
aanbod, maar tegelijkertijd erg veel ruis. Het doet me den-

ken aan het verhuizen van een klein naar een groter huis:
binnen de kortste keren is alles weer vol, omdat je alles
bewaart en alle ruimte benut. Overigens, wat er staat en
hangt mag er zijn. Aan het plafond hangt het resultaat van
een groepsproject over het heelal, het zonnestelsel; er is
een grote tentoonstellingstafel over Monet, er is veel tentoongesteld aan de muren en in hoeken.
In de bovenbouw word ik door de kinderen ontvangen. Na
een voorstelronde start de nieuwskring. Tot mijn verrassing
heeft Hazel, een bovenbouwer die vandaag de nieuwskring leidt, vooraf de juf haar nieuwsfeit met toevoeging
van krantenartikel en haar commentaar doorgemaild.
Dat staat vervolgens met behulp van een beamer keurig
geprojecteerd. De beamer blijkt sowieso een hulpmiddel
dat doorlopend door de bovenbouwers gebruikt wordt.
Ze gebruiken het om mij duidelijk te maken hoe een stap-
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penplan bij projecten eruit ziet, wat voor projecten er zijn,
hoe het portfolio werkt en hoe er in verschillende niveaus
gewerkt wordt.

Een rondleiding door kinderen
Ik word aangenaam verrast door de aankondiging dat de
bovenbouwgroep overlegd heeft hoe ze mij het beste
wegwijs kunnen maken in hun school en hun manier van
werken. De hele morgen word ik onder de hoede genomen
door verschillende groepjes kinderen die me uit leggen hoe
ze werken met projecten, hoe het niveauwerken in elkaar
zit, hoe er een opbouw is van planningsbord via dagtaken
naar weektaken, hoe ze werken met digitaal portfolio,
met stage en met het kinderparlement. Het een en ander
gebeurt, en dat doet me goed, met de betrokkenheid van
“onze school”, een school waar ze trots op zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee ze zelfstandig bezig zijn en hun
eigen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de
weektaak is weldadig. Al gauw ben ik in gesprek en soms
in discussie over kernzaken die met de werkwijze van deze
jenaplanschool te maken hebben.

De projecten
Het eerste wat me opvalt als ik de bovenbouwgroep binnenkom is een grote tentoonstellingstafel rond Monet.
Het is het lopende project, waarbij ze starten vanuit een
informatieboekje over leven en werken van Monet, vervolgens zelf informatie verzamelen over tijdgenoten
van Monet, schilderijen bekijken en
bespreken, om tenslotte zelf á la
Monet aan de slag te gaan. Een van
de activiteiten is dat de groep naar
buiten gaat om een tafereel te zoeken dat geschilderd gaat worden,
maar dan wel twee keer op verschillende tijdstippen.
Op mijn vraag of ze veel met projecten werken komt de beamer er aan
te pas om me een overzicht te geven
van de grote rol die projecten op ’t
Broekhoes spelen. Ik krijg met betrekking tot de bovenbouw het volgende voorgeschoteld:
• Eigen, individuele projecten: twee per jaar, in groep 6
is er sprake van vrije keus, en ik zie dat gekozen is voor
onderwerpen als heksen, indianen; in groep 7 dient er
gekozen te worden voor een land, een volk of een historisch gegeven. Ik zie dat hun keuze varieert van Corsica
tot China tot tweede wereldoorlog en oertijd. In groep
8 dient gekozen te worden voor bekende personen, en
dat varieert van Salvador Dali, Maarten Luther King tot
Prins Willem Alexander. De projecten worden opgezet en
uitgevoerd via een stappenplan en afgesloten met een
reflectief verslag en een presentatie.
• Groepsprojecten: liefst zes per jaar, soms door de groepsleider ingebracht, soms door kinderen, soms door de
actualiteit.
• Schoolprojecten: vier per jaar.
De projecten variëren van een week (bijvoorbeeld: het
kerstproject) tot vier weken (techniekproject, natuurproject). De afronding van de diverse projecten gebeurt
meestal met een powerpoint-presentatie. Ik krijg voorbeel-
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den te zien van het project Nederlands Indië en het project
vlinders. Op mijn vraag of ze het werken met zoveel projecten nog steeds boeiend vinden krijg ik enthousiaste reacties, waarbij ze opmerken dat het soms wel moeilijk is om
uit de hoeveelheid beschikbare informatie op internet de
meest relevante te vinden. Bovendien moet alles in eigen
bewoordingen en dat is lastig. “Maar gelukkig geeft juf
ons aandachtspunten mee om een stappenplan te maken
en om keuzes te maken uit al die informatie”.

Digitaal portfolio
Het werken met een portfolio sluit uitstekend aan bij de
constructivistische leertheorie. Portfolio’s stimuleren het
zelfverantwoordelijk leren: Kinderen worden uitgedaagd
om hun eigen ontwikkeling te volgen en zichzelf nieuwe
doelen te stellen. Portfolio’s nodigen bovendien uit tot
interactie met de groepsleider en tussen kinderen onderling. Portfolio’s bevorderen zeker ook motivatie en betrokkenheid van kinderen. Kortom, werken met portfolio’s is
een manier om kinderen uit te dagen tot het nadenken
en documenteren van hun eigen ontwikkeling. Kinderen
leren reflecteren over hun eigen leerproces. Het zijn ook
de geschreven reflecties en de reflectiegesprekken die de
kracht van een portfolio bepalen. Zonder goede reflecties
wordt een portfolio al gauw een mapje met resultaten van
eigen werk. En zoals Prof . Luc Stevens in “Zin in school” al
aangeeft: “Kinderen hebben een behoorlijk inzicht in wat
wel en niet bevorderlijk is voor hun leerproces. Hun leraren
maken hiervan niet of nauwelijks gebruik door te volharden in een gedateerde definitie van onderwijs: onderwijs
als overdracht van kennis die vervolgens gereproduceerd
wordt (zelfstandig verwerken). Leerkrachten beschouwen
het onderwijs vooral als een activiteit van henzelf. Kinderen
ervaren het omgekeerde. Zij beschouwen onderwijs vooral
als een activiteit van henzelf, waarbij zij de leraar weliswaar
nodig hebben, maar pas als zij daar zelf om vragen.”
Het heeft ook te maken met een veranderende opvatting
over evalueren. Werd in het traditionele onderwijs evalueren meestal als een proces achteraf beschouwd, waarbij de
kwantiteit van de leerprestatie belangrijk was, in het veranderende onderwijs is vooral de kwaliteit van het leren
belangrijk. Kwam in het traditionele onderwijs eerst de
instructie, dan de verwerking en daarna de evaluatie. Nu
overlappen de fasen instructie, verwerking en evaluatie
elkaar. Juist van evalueren en reflecteren leer je veel. Daarmee is de groepsleider niet meer de enige die het leerproces stuurt en achteraf verantwoordelijk is voor de evaluatie.
De kinderen krijgen als medeverantwoordelijke individuen
meer ruimte voor eigen initiatief en ze leren ook kritisch
terug te kijken op het eigen leerproces. Dat kan ondermeer
inhouden dat kinderen betrokken worden bij de criteria die

ze nastreven in hun leerproces en bij het ontwerpen en uitvoeren van de evaluatieprocedures.
Daarmee krijgt een portfolio een meer inhoudelijke betekenis in de diepte van een leerproces en is het niet louter een
map met het beste werk.
Terug naar ’t Broekhoes, waar gewerkt wordt met een digitaal portfolio, enerzijds als middel om iedereen die geïnteresseerd is te laten kennisnemen van waar je mee bezig
bent (een project bijvoorbeeld). Dit is het open deel van
iemands portfolio. Anderzijds heeft iedereen een eigen
account met wachtwoord, het verborgen deel dus, waarvan
het kind zelf eigenaar is, en waarvan het kind zelf bepaalt
wat er mee gebeurt. Niet toegankelijk voor anderen, tenzij
het kind zelf anders wil.

Stage
In groep 7 en 8 kunnen kinderen naar aanleiding van een
project zelf een zogenaamde stage regelen, waarvoor ze
zich goed informeren, zelf contact leggen om een dag mee
te draaien. De stages van het groepje waar ik mee praatte
waren: een dag Ecomare op Texel, een dag in een restaurant werken, een dag als hulp in een dierentuin werken. Na
zo’n dag wordt er een verslag gemaakt dat in het portfolio
komt en waar belangstellenden kennis van kunnen nemen.
Het gaat hier vooral om vaardigheden als voorbereiden,
plannen, interviews voorbereiden, relevante informatie verzamelen en een verslag maken.

Kinderparlement
Acht kinderen hebben na voorafgaande verkiezingen een
jaar zitting in het kinderparlement. Het parlement bestaat
uit een voorzitter en vicevoorzitter, secretaris en parlementariërs die zich bezighouden met buitenschoolse zaken
(acties, bijvoorbeeld voor Novib), binnenschoolse zaken (er
komt heel wat binnen aan klachten, ideeën, wensen via
de ideeënbus), veiligheid, pleinzaken, financiën (de financiën komen uit acties en een vast bedrag door de school
bepaald). Een groepsleider neemt namens het team deel
aan de vergaderingen van het kinderparlement.

Ouders
Een groot deel van de kinderen komt uit het dorp, terwijl
’t Broekhoes ook als regioschool functioneert. Dat betekent
dat een toenemende groep ouders deze school kiest vanwege het jenaplanconcept. Een opvallende ontwikkeling
daarbij is, dat voorheen vaak kinderen van elders kwamen
die op hun school niet goed functioneerden, waarbij men
verwachtte dat deze jenaplanschool beter om zou kunnen
gaan met leer- en gedragsproblemen. De laatste tijd zijn
andere zorgkinderen naar deze school gekomen, namelijk
de begaafde kinderen.
De ouders met wie ik sprak waren te spreken over het feit:
* dat de school zich als én individueel gerichte én als sociaal
gerichte school liet zien, en daarmee toch sterk afwijkt
van eerdere ervaringen op andere scholen;
* dat de school werkt als een kleine maatschappij in de
“grote-mensen-maatschappij”;
* dat de school een plek is waar hun kinderen zich thuis voelen.

De etalage
Ik denk dat er tenminste drie zaken zijn waar collega-scholen hun voordeel mee kunnen doen, ook al omdat ze uitstekend passen in het jenaplanconcept:
• het functioneren van het kinderparlement;
• de manier waarop de projecten een centrale rol op deze
school spelen, waarbij de eigen keuze en verantwoordelijkheid voor het eigen leren van kinderen als wezenlijk
neergezet worden;
• het werken met een digitaal portfolio

Tenslotte
Een dag op deze school meedraaien was een dag geïnformeerd worden door de kinderen over hun eigen leerproces. Een dag waarop ik ook een goed gevoel had over
waarin een kleine school groot kan zijn, en waarin ik de
opmerking van een van de ouders meenam die met grote
nadruk zei: ‘De schooltijd hoort een tijd te zijn waar je
met plezier op terugkijkt’. Met betrekking tot ’t Broekhoes
twijfel ik daar niet aan.

aan 't hart

Tijdens een kleine feestelijke bijeenkomst op 14 november
jl. is de gebruiksovereenkomst van de Suus Freudenthalbibliotheek door het Instituut Theo Thijsen in Utrecht en
de NJPV ondertekend.
Dat de Jenaplanvereniging een eigen bibliotheek beheert
is niet aan iedereen bekend. De afgelopen jaren was de bibliotheek gevestigd in het gebouw van de Eekhorst te Assen.
De NJPV is de Eekhorst zeer erkentelijk dat zij de bibliotheek jarenlang ruimte heeft geboden, maar denkt dat de centrale
ligging van Utrecht en de koppeling aan het lectoraat nieuwe kansen biedt. Met de koppeling van de Freudenthalbibliotheek aan de mediatheek van de Hogeschool Utrecht hopen we dat de collectie voor een breder en groter publiek
toegankelijker zal worden. In aanwezigheid van de heer Charles van der Horst (Coördinator Vernieuwend onderwijs /
Jenaplan), Mariska Vledder (docent Jenaplanopleiding), Joke Hormann (hoofd Facultaire mediatheek) en Jaap Meijer
(directeur NJPV) werd de gebruiksovereenkomst getekend door de heer Mostafa el Filali, directeur van Instituut Theo
Thijssen en Trudy van Buuren, lid van het dagelijks bestuur van de Jenaplanvereniging. Tijdens de bijeenkomst werd ook
de wens uitgesproken om op afzienbare termijn te komen tot een lectoraat vernieuwingsonderwijs. Onderzoek naar
effecten van vernieuwingsonderwijs, kennisontwikkeling en kennisdeling zullen een belangrijke rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen binnen het vernieuwende onderwijs. De literatuur die beschikbaar is in de Suus Freudenthalbibliotheek zal hierbij wellicht een rol kunnen spelen.
In de komende maanden zal de bibliotheek fysiek overgedragen worden en na opening van de nieuwe faculteit Educatie
zal de bibliotheek daadwerkelijk beschikbaar zijn. Daarna volgt een feestelijke opening; een belangrijke stap in het realiseren van de ambities van de NJPV om inhoudelijk en adequaat in te spelen op ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Jenaplanbibliotheek verhuisd
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De opbrengst, dat ben ik...

Annemieke Zwart

Netwerk SOVO is een onderwijsorganisatie, waarin zich onderwijsvernieuwings-bewegingen
hebben verenigd, die onder het begrip ‘pedagogische scholen’ zijn te scharen. Bijna twee
jaar loopt het project ‘De opbrengst, dat ben ik’, waarbij ook jenaplanscholen zijn betrokken.
In dit artikel wordt verteld over de inhoud en opbrengst van dit project.
Kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van de pedagogische school komt tot uitdrukking in de verworvenheden van kinderen aan het eind van
de basisschool. Groepsleiders in vernieuwingsscholen zijn
geïnspireerd door de keuze voor een bijzonder pedagogisch
of methodisch-didactisch ideaal. Zij zien de opbrengst van
het onderwijs gerealiseerd in het vertrekkende kind zelf
en niet uitsluitend in de resultaten van een algemene test
of een niveaubepaling. Deze gemeenschappelijke visie op
onderwijs resulteerde in 2003 tot de inhoud van de landelijke conferentie van Netwerk SOVO met de titel 'Een streep
door de eindtoets'.
Wie A zegt moet ook B zeggen en de onderwijsvernieuwingsbeweging zette door op zoek naar verbetering van het
volgen van kinderen. Inmiddels is er het pamflet 'Elke school
is er één' verschenen en zijn er onder auspiciën van het netwerk in twintig scholen ontwikkelprojecten gaande met de
titel 'De opbrengst, dat ben ik...'. Waar staan we voor, wat is
er gebeurd met het kind in acht jaar basisonderwijs?
Anders evalueren van het leren op school speelt in die
projecten een belangrijke rol. Pedagogische methoden van
beoordelen en rapporteren treden op de voorgrond. Het
op deze wijze in kaart brengen van de verworvenheden
van kinderen zal zo concurreren met traditionele manieren
van meten en registreren.

Studie en ontwikkeling
Leren is een actief en dynamisch proces dat tot stand komt
in een wisselwerking tussen het ontplooien van kernkwaliteiten van het kind en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Hoe kunnen we over dat leerproces pedagogisch
rapporteren? Het leren van kinderen ontstaat van binnen
uit en is een persoonlijk proces dat op school wordt aangewakkerd, waargenomen en gewaardeerd door groepsleiders. Hoe vind je de dynamiek van het persoonlijke leren
in die rapportage terug?
Naar aanleiding van deze problematiek hebben de projectscholen het leren van kinderen in het eigen onderwijs
bestudeerd op basis van de identiteit van de school. De
inhoud en de wijze van leren zijn in termen van verworvenheden in kaart gebracht. Wat kan je zeggen over de
opbrengst in bijvoorbeeld een daltonschool, een jenaplanschool of andere vernieuwingsschool?
Binnen deze studie hebben groepsleiders nieuwe wegen
gezocht om de kunst van het leren, de mathetiek, aandacht
te geven. Zij willen daarmee recht doen aan waar het in
hun onderwijs om gaat en samen met kinderen laten zien
hoe kinderen competente ‘leerders’ worden. De basis is
gelegd voor de kwalitatieve weg naar een advies voor het
vervolgonderwijs.
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Volgen en beoordelen
Het volgen van kinderen is onlosmakelijk verbonden met
beoordelen. Dat beoordelen is in een vorm van onderwijs, waar het curriculum tot stand komt in het werken
aan thema’s en projecten, een kunst en een vak apart. Als
‘leren’ betekent je eigen kwaliteiten ontplooien en actief
gebruiken als ‘lerende’ kind tezamen met het ontdekken
op school van een heleboel interessante en ook ‘wereldse’
zaken, waar je wijzer en kundiger van wordt, wie volgt en
beoordeelt dat leerproces dan het beste?
Tijdens de studie kwam tot uitdrukking dat groepsleiders
het belangrijk vinden dat bij een dynamische rapportage
zowel de groepsleider als het kind een rol speelt, zowel bij
de beoordeling als bij de verslaglegging van het leerproces.
Kinderen worden zo eigenaar van het leren van binnen uit.
Het beoordelen wordt zo een onderdeel van dat leren en
niet een vorm van een eindafrekening. Een gedegen kwalitatieve beoordeling van de verworvenheden van het kind
zal dan gebaseerd zijn op gegevens van de kinderen én
van de groepsleiders. De zoektocht naar een actieve rol van
ouders bij het beoordelen is gestart.

Een evaluatieprogramma
Groepsleiders in de projectscholen kwamen er al snel achter dat het volgen van kinderen niet in één methode is te
vangen, maar dat er sprake is van een programma van
assessment-vormen, die passen bij de leeractiviteiten van
kinderen. Het zal een samenspel moeten zijn van traditionele toetsen en nieuwe methoden van evaluatie, afwisselend gericht op een leerproces of een leerresultaat.
Gedurende de pilotstudies in het project zijn bestaande
en nieuwe manieren van evalueren uitgeprobeerd om
te komen tot een optimaal programma om het leren te
beoordelen. Dat programma ligt ten grondslag aan de
Kind-monitor voor dynamisch onderwijs.

Verrijking van de onderwijspraktijk
In het project wordt ervaring opgedaan met vier elementen
die ten grondslag liggen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de opbrengst van het onderwijs. Duidelijkheid
hierover en de uitwerking op schoolniveau is een verrijking
van de huidige onderwijspraktijk:
• De Kind-monitor voor dynamisch onderwijs. Deze monitor is opgebouwd uit twee componenten: kind-portfolio
en groepsleiderlogboek.
Het portfolio bestaat uit authentiek kinderwerk en een
kind-logboek. Gewerkt wordt met self-assessment, peerassessment en co-assessment als reflectie op het werk
van kinderen; deze reflectieverslagen vormen een onderdeel van het kind-portfolio.
In het digitale groepsleiderlogboek doen groepsleiders

op basis van thema’s, projecten en periodes verslag van
de persoonlijke ontwikkeling tezamen met de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.
• Overzicht van leergebieden. Naast leergebieden, die
dekkend zijn voor de kerndoelen zijn er ook specifieke
leergebieden als Levenskunst en identiteitsgebonden
ontwikkeltrajecten.
• CAP, competency assessment program. Groepsleiders
stellen een evaluatieprogramma samen voor de beoordeling van het leren. Ze maken een keuze uit traditionele
toetsen en verschillende vormen van assessment passend
bij de verschillende leeractiviteiten van de kinderen.
• Samen beoordelen. Kinderen, ouders en groepsleiders

vormen een pedagogische eenheid en zijn allen betrokken bij het tot stand komen van het beeld van het leerproces van het kind en het advies voortgezet onderwijs
op basis van de rapportage uit de Kind-monitor.
In de komende tijd zullen we u op de hoogte houden van
de vorderingen die we in dit project maken.

Annemieke Zwart is projectleider van
‘De opbrengst dat ben ik’.
Fotografie: L. van Veen, Nemo, Amsterdam

Staatssecretaris Dijksma:
'Het niveau van
rekenen en taal moet
de komende jaren
omhoog'.
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De moeder
van...

Techniek

Hoezeer ik mij vroeger verzette tegen die gedachte, soms zeg ik nu hardop dat we ‘echte meisjes meiden’ hebben. We hebben autootjes voor
ze gekocht en daar hebben ze wel eens mee gespeeld. We hebben duplo voor ze gekocht en daarvan zijn alle dieren en poppetjes versleten
maar de blokken en treinrails zijn werkelijk nog als nieuw. Als er een
hut gebouwd wordt, gaat de meeste aandacht uit naar het verslepen
van boeken, poppen, kussens en andere gezelligheid voor in de hut. En
de op kleuterleeftijd zo lief gevonden slak of spin, kan het bij Mare al
vergeten.
Nu is de projectweek techniek in zicht. Projectweek is synoniem voor geweldig leuk maar Mare laat toch doorschemeren dat ze hoopt dat het
niet te jongensachtig is. Ik hm hm maar wat en hoop met haar mee, want
de ervaring heeft me geleerd dat zelfs de voorzichtigste vraag de weerstand alleen maar zal versterken. Gelukkig blijkt na een ochtend bouwen
aan een knikkerbaan en het zelf buigen van een superpaperclip dat ook
deze week de verwachtingen overstijgt. “Zo leuk, dat we een week niet
hoeven te werken”, kletst Mare haar groepsgenoten na. Want als ze één
keer per jaar een dag ziek is, wordt ze nog zieker van de gedachte dat ze
een dag niet naar school kan. Maar ja, ik begrijp ook wel dat je dat niet
hardop zegt als bovenbouwer.
Intussen leren ze bij wijze van spreken meer dan ooit. Pien werkt hard
aan reddingsmateriaal voor een drenkeling op een onbewoond eiland.
Het bouwmateriaal bestaat uit lege melkpakken, kleine plastic flesjes, ijsstokjes en potjes. De meest prachtige vaartuigen, waaronder een heuse
stoomboot, zien deze week het licht. De schoep met een elastiekje kan
een paar slagen maken als er aan gedraaid wordt. Wel een kwestie van
snel in het water leggen om ook effect van de beweging te zien… maar
toch.
Het enthousiasme waarmee op vrijdagmiddag in alle groepen van alles
gepresenteerd en gedemonstreerd wordt, is groot. En het feit dat Mare
de zelfgemaakte button met de tekst “Techniek is cool” op haar tas heeft
gespeld, is voor mij de bevestiging dat ‘zelf doen’ duizend maal beter
werkt dan vertellen.
’s Avonds in bad worden de vaartuigen en drijfmiddelen meer dan uitgebreid getest. Echt ongelooflijk dat in één week de liefde voor techniek
zo aangewakkerd kan worden. Of is er nu toch sprake van een ander
soort techniek? Die van dat liedje “mijn superslimme zelfbedachte treuzel
techniek!”

