Jaargang 34 · nummer 163 · december 2018

MENSENKINDEREN

Beweging
Hoe staan we nieuwe directeuren bij?
2 x 30 minuten bewegen? Doen we al!
De reis van zij-instromers naar Jenaplan
T i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r - december
j e n a2018
p l a n o n d e r w i j s1

Colofon
Jaargang 34, nummer 163, december 2018
Uitgegeven door de Nederlandse
Jenaplan Vereniging
Redactie: Cobi Boomsma, Marjon Clarijs,
Remko Fijbes, Helle de Graaff,
Kees Groos, Sylvia Schipper en
Berna van der Linden
Hoofd- en eindredactie: Geert Bors
(mensenkinderen@njpv.nl)
Kopij en reacties voor het maartnummer
uiterlijk 15 januari aanleveren via
mensenkinderen@njpv.nl
Lay-out en opmaak: Stijl C - Lelystad
Corrector: Dick Schermer
Fotografie omslag: Joop Luimes
Fotografie: Larissa Rand, Roos Bakx,
Mieke van der Greft, Ate Douma
Cartoon: Frank de Man
Abonnees, individuele leden, scholen en
besturen of medezeggenschapsraden
ontvangen dit tijdschrift vier keer per
schooljaar, in september, december,
maart en juni.
Losse abonnementen: € 37,50 per jaar.
Voor zendingen aan één adres geldt:
5 en meer exemplaren: € 34,50 per
abonnement.
Studenten/cursisten voor het jenaplan
diploma € 22,50 per abonnement,
mits aangemeld via een Hogeschool,
Jenaplanspecialist, Het Kan, JAS en aan
één adres te verzenden.
Mutaties en abonnementen kunnen
ingaan op de eerste dag van de
maanden, waarin het tijdschrift
verschijnt. Schriftelijk op te geven bij
het Jenaplanbureau, Waterstraat 5, 7201
HM Zutphen.
0575 57 18 68; administratie@njpv.nl
Advertentietarieven:
Full colour advertentie: hele pagina
€ 435,-; halve pagina € 250,-; kwart
pagina € 140,Bij vaker plaatsen in een jaargang:
2x10% korting € 783,- € 450,- € 252,3x20% korting € 1.044,- € 600,- € 336,4x30% korting € 1.218,- € 700,- € 392,5x40% korting € 1.305,- € 750,- € 420,Advertenties voor het maartnummer
kunnen tot 15 januari aangeleverd
worden via administratie@njpv.nl en
mensenkinderen@njpv.nl
ISSN 0920-3664

Inhoud
Beweging

In september woedde er een mediadiscussie: “Kinderen moeten meer
bewegen op school”, stelden drie gerespecteerde raden, “En minister
Slob moet dat regelen.” Het Jenaplan heeft beweging al lang geleden
omarmd. Niet als opgelegd pandoer, maar andersom: Else Petersen stelde
dat Bewegungsdrang een van vier fundamentele krachten in ieder kind is.
En daaraan komt jenaplanonderwijs tegemoet. We hebben het ook over
Jenaplan als beweging – de krachten en de achilleshielen.

Voorwoord: alles stroomt
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Geen beweging in te krijgen
Kees Groos heeft stilgezeten. Met Kees de jongen, een nogal beweeglijk boek. Het
brengt hem bij onze hedendaagse houding tot wiebelende kinderen.
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Alles stroomt
In de filosofiecolumn, verderop in dit nummer, bespreekt
Maaike Merckens met haar kinderen wat ‘beweging’ is. Al
snel komt de groep tot de constatering dat beweging iets
van levende dingen is en dat dode dingen niet bewegen.
Om vervolgens te ontdekken dat ook stenen kunnen
veranderen – levenloos gesteente, onder de eroderende
kracht van even levenloze elementen als wind en water. En
ook het begraven konijn van Hester staat niet stil: kevers
en bacteriën eten zich er rond aan, terwijl Snuffie steeds
dunner wordt.
Aan het eind verzucht Aleyna: “Ja, maar dan beweegt
álles.” Dat ze daarmee de oude filosoof Heraclitus
parafraseert met zijn uitspraak panta rhei (‘alles stroomt’),
zal ze zich niet bewust zijn geweest. Hoe enorm als je
het tot je laat doordringen: alles beweegt. Ik moest
dan denken aan de keer dat ik met mijn zoon vanaf
Museum Kröller-Müller de Hoge Veluwe doorkruiste. Hij
op het eerste fietsje waarmee hij grotere afstanden kon
afleggen, en ik op een witte fiets, duwend, want het
was de terugweg en onze onderbouwer had zijn kruit
verschoten.
Het is een bijzondere gewaarwording om de warmte
te voelen van ‘je eigen vlees en bloed’, zoals het daar
autonoom fietste op die dunne betonstrook tussen
de heidevelden. Ik merkte voor het eerst dat duwen
geen constante beweging is: ik voelde hoe het draaien
van zijn rondtrappende benen z’n weerslag had in zijn
schouderbladen, in de kippenbotjes van zijn ribbenkast.
Er manifesteerden zich steeds kleine verschillen in onze
tempo’s, waardoor ik hem het ene moment als een forse
tegenwind voelde drukken in mijn hele arm en hem
het volgende moment nog maar met een halve vinger
vasthad. Panta rhei.
Beweging hebben we breed opgevat. Ja, we hebben
het over beweging in letterlijke, fysieke zin. De gymles,
getallen in je lijf krijgen bij rekenen en andere vormen
die zich manifesteren op school. Met als aanleiding het
advies in september, van drie gezaghebbende sport- en
gezondheidsbonden, om alle kinderen twee keer per dag
een half uur te laten bewegen.
Maar we hebben het ook beeldender opgevat: Jenaplan
is in Nederland ontstaan als een beweging van onderop,
gemaakt door en voor onderwijsmensen die telkens weer
het werk van Peter Petersen herijken, herinterpreteren,
vertalen naar de huidige tijd.
Soms veranderen de dingen zo langzaam dat ze
bewegingsloos lijken. Maar uiteindelijk dragen wij
allemaal bij aan beweging – de beweging Jenaplan, de

Cartoon Frank de Man
dynamiek van het in leven zijn op deze planeet. Voor nu
hebben we onze inzichten even stilgezet in drukinkt op
papier. Maar op een dag – in de papierversnipperaar, als
firestarter in de haard of, het betere scenario, via jouw
ingezonden brief of onder de herinterpreterende blik van
iemand die dit jaren later leest – zullen ook die inzichten
weer in beweging komen.
Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen
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Geen beweging in te krijgen…
Kees Groos

Kees Groos heeft stilgezeten. Met een boek: Kees de jongen, van Theo
Thijssen. Een nogal beweeglijk boek over een struinende, rennende,
zwembadpas-lopende jongen. Het doet redacteur Kees de rol van
beweging in zijn eigen jeugd overdenken en kijken naar zijn eigen
stamgroep: over frummelen aan servetringen, wiebelkussens en
maatschappelijke problemen die het onderwijs ingeloodst worden.

“In school merk ik steeds meer dat
het bewegen gereguleerd wordt.
Met wiebelkussens, antislipmatjes
en frummeldingen.”

Kees Groos (links) bij het optreden van ‘Toneeltje’

4

- 163

Afgelopen week las ik net het boek Kees de jongen
uit. Theo Thijssen beschrijft op een prachtige manier
de belevenissen van de twaalfjarige Kees die het lieve
middelpunt van zijn eigen universum is. Het boek staat
bol van beweging. Kees struint regelmatig de grachten
langs met zijn vriendjes of doet een boodschap voor zijn
ouders. Hij maakt dan vaak gebruik van de zwembadpas.
Een pas die hij bedacht heeft op weg naar het zwembad
en waarbij grote stappen en met gestrekte armen
doorzwaaien terwijl je enigszins voorovergebogen je
looptempo verhoogt noodzakelijk zijn. Dan weer heeft
hij een manier gevonden om zo snel mogelijk bij zijn oom
en tante te komen. Eerst twee lantaarnpalen rennen
en dan een lopen. Of misschien wel drie rennen en een
lopen…
Zelf rende ik ook graag als kind. De afstand van thuis
naar het kinderkoor waarin ik zong, legde ik rennend af.
We speelden in het bosje achter vaak soldaatje waarbij je
ook geen seconde stilstond, tenzij je dood was. Ook zat
ik aan tafel constant te frummelen met dingetjes, met
de servetring of met het bestek of met het dopje van de
Aromat. Mijn moeder werd daar wel eens gek van.
In school merk ik steeds meer dat het bewegen
gereguleerd wordt. Zo heeft een heel aantal kinderen
een wiebelkussen. We kennen de ronde variant met
kleine uitstulpinkjes en een wigvormige variant, ook

met uitstulpinkjes. Deze uitstulpinkjes zijn kennelijk
essentieel voor het wiebelen op zo’n kussen… want
daarvoor zijn deze kussens uitermate geschikt. Kinderen
zitten er ook gelijk 10 centimeter hoger mee. Daarnaast
is er ook een kind met een antislipmatje op zijn stoel.
Persoonlijk heb ik hem nog nooit spectaculair van zijn
stoel af zien glijden, maar ik vraag me ernstig af of dat
alleen maar door dat matje komt.
We hebben ook kinderen die gewoon op de zitting van
hun stoel zitten, maar die hebben dan een tangle. Deze
kinderen zijn namelijk enorm prikkelgevoelig en kunnen
dan met zo’n spiraalvorming frummelding frummelen.
Op deze manier kunnen ze zich beter concentreren.
Deze tangles kunnen ook uit elkaar gehaald worden,
waardoor de concentratie inderdaad vaak toeneemt
maar wel op het slopen en anders in elkaar klikken van
de tangle.
Kees uit het boek ging ook naar school. Daar zat hij in
banken in rijen voor de leerkracht. De beschrijvingen
over school zijn aardig statisch. De kinderen zitten en
werken op hun leien. De meester vertelt, of zingt met
ze, legt uit of leest voor. Alles directief. Toch was er ook
beweging, uiteraard gym, maar er werd ook gewandeld
met de groep. Gewoon een eind lopen.
We worden nu in de klas ook geacht om buiten
gymtijden meer te bewegen. Dat moet dan geïntegreerd
worden in vakken. Ik ben niet conservatief ingesteld en
heb een hekel aan vroeger-was-alles-anders-endus-beter. Maar in de tijd van Kees – zo rond
1920 – waren kinderen
na schooltijd buiten aan
het spelen. Hoewel ik
het doel wel begrijp en
inzie dat bewegen goed
voor je lijf en hersenen
en daarom ook het leren
is, krijg ik met de oproep
om structureel het
bewegen te integreren in
andere vakken, sterk het
gevoel dat er weer eens
een maatschappelijk
probleem het onderwijs
in wordt geloodst.
Ik wilde laatst het
rennen, wat vroeger
zo leuk was, weer
oppikken. Na drie keer
rennen had ik een
lopersknie en stopte het
voor mij. Ik denk dat
ik een wiebelkussen ga
aanschaffen.
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Spot aan. De

Een Kahoot over le
Geert Bors

2 november, 9.00. Het is de tweede dag van de Jenaplanconferentie,
de morning after the silent disco. WALHALLAb-initiator Marco Mout en
zijn jonge protegés zijn er nog niet om de geesten wakker te kietelen
en dus logt de grote zaal van conferentieoord Sparrenhorst in op de
Mensenkinderen-Kahoot. De vragen: hoe lees jij Mensenkinderen? Wat vind
jij gave nieuwe thema’s? En: wat is de rol van fysieke beweging in jouw
onderwijs?
Ronde 1: Leesgedrag
Oog in oog met je kernpubliek en dan de
openingsstelling: Ik heb Mensenkinderen nog
nooit gezien. “Ja, klopt. Sorry. Mag ik nu niet
meer meedoen?”, wordt aangevinkt, maar
gelukkig maar door tien Kahooters. Dat waren
natuurlijk die externe workshopleiders, hè? Ruim
70 procent antwoordt het blad regelmatig te
zien, waarvan een minderheid zelfs aanvinkt:
“ik kan elke cover drómen”. Een bemoedigende
start, die opnieuw spreekt uit de vervolgvraag:
Mensenkinderen, tuurlijk, ken ik. Dat verschijnt
elk jaar… “Vier keer”, weet bijna 54 procent.
Nog eens een kwart antwoordt vijf keer. Dat
laatste klopte tot anderhalf jaar geleden:
vanaf 2017-18 zijn we overgegaan naar een
frequentie van vier keer, maar wel extra dikke
themanummers. Er klinkt wat “zie je wel, zei ik
toch”-geroezemoes in de zaal.
Van onze lezers treft 45 procent Mensenkinderen
aan in de koffiekamer, waar één exemplaar voor
het hele team ligt. 41 procent vinkt aan dat er als
team meerdere exemplaren ontvangen worden.
Ruim 7 procent heeft een thuisabonnement.
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Maar goed… de cover gezíen hebben is één
ding. Leest de Jenaplangemeenschap ook? “Een
paar stukken die me echt interesseren”, zegt een
meerderheid van 55,4 procent. En terwijl 18,6
procent zijn hoofdredacteur tot stille tranen
brengt door niet of nauwelijks te lezen, leest 24
procent de meeste stukken, waarvan 7,4 procent
zegt “zo’n van-kaft-tot-kaft-type” te zijn.
Wat er gelezen wordt? Jenaplanners kijken
graag over de schutting in andere stamgroepen,
op andere scholen: “vooral schoolreportages
en praktijkverhalen”, vult bijna 73 procent
in. Goed om te weten. Nog eens 16,5 procent
leest “vooral boekrecensies en inhoudelijke
verdieping”. Voor een kleine minderheid
gaat het om de columns of de interviews. Dat
antwoord ligt in lijn met de resultaten van de
volgende vraag: wat is voor jou Mensenkinderen
het meest? Voor ruim 50 procent geldt dat
Mensenkinderen moet inspireren: “goede
voorbeelden of uitspraken versterken mijn
onderwijs”. Bijna 9 procent ziet Mensenkinderen
als een verbinder, “een verenigingsblad dat
laat zien wat er speelt” en nog eens 8 procent
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e tijd loopt. Vinger aan de knop…

eesgedrag, nieuwe thema’s en beweegonderwijs
zoekt legitimering in het blad: “Mensenkinderen
is schatbewaarder en bouwer aan hedendaags
Jenaplan”. Een derde van de Kahooters zegt: alle
drie.
Over dat verenigingsgevoel gesproken: voelt
de gemeenschap nabijheid tot het blad? Op de
stelling als ik iets wil delen, weet ik de redactie te
vinden, twijfelt 8 procent of een eventuele vraag
of artikelidee wel relevant zou zijn, en vinkt een
meerderheid van bijna 56 procent aan: “Geert, ik
voel een afstand”. Dat antwoord was ook té leuk
om te negeren. Bij een klein percentage (bijna
4 procent) zit de redactie onder de sneltoets en
zo’n éénderde (32,5 procent) van de Kahooters
weet mailadressen en telefoonnummers te
vinden in het colofon. Conclusie: na drie jaar
hoofdredacteurschap heb ik met bijna tweederde
van de Jenaplangemeenschap nog niet genoeg
contact gelegd. Geef me nog een jaar of zes.
Die artikelen, wat valt daar nou mee te doen? De
meesten “houden het bij lezen” (61,3 procent).

Een ruime 28 procent wijst collega’s op leuke
stukken. En een minderheid van ruim 10 procent
zet artikelen in bij training en begeleiding of deelt
artikelen of fragmenten daaruit in nieuwsbrieven of
online.
Vanaf komend nummer zullen alle artikelen ook
als losse stukken op de site van de NJPV komen te
staan, in een handzaam format, dat gemakkelijk
gelinkt kan worden in de nieuwsbrief naar ouders
of gebruikt kan worden als inspiratiemateriaal
voor een teamdag. Dit omdat het bestuur en de
regioleiders erin geloven dat het goed is als het
jenaplangedachtegoed zo breed mogelijk gedeeld
kan worden. De papieren exemplaren blijven in jullie
brievenbus landen – volledig digitaal gaan werkt
zelden, zo laten meerdere (onderwijs)voorbeelden
ons zien. Dat sluit aan bij de behoefte: een kwart
van de Kahooters kiest voor papier (“voelt lekker
en echt”), 17 procent vindt digitaal prettig (“fijn
deelbaar”), maar een ruime meerderheid van 58,3
procent vinkte “allebei” aan.
Ronde 2: Thema’s voor de
toekomst
In ronde 2 vroegen we,
losjes, thema’s te kiezen voor
toekomstige nummers. Meer als
uitnodiging om jouw themaideeën te delen dan om ze als
hamerstuk vast te stellen, dat
snap je. For your information, dit
jaar mag je nog het lentethema
‘Kwaliteit – onderwijs tussen
vinken en vonken’ verwachten en
ons zomernummer heeft als thema
‘Taal’.
Een paar opvallende keuzes:
een aantal keren stemde de zaal
nadrukkelijk voor één van twee
opties: liever een themanummer
over “de jongens en de meisjes”
(ruim 80 procent) dan over “(de
jongens en de meisjes van) de
Inspectie”. Liever “the future,
man!” (ruim 70 procent) dan
“hedendaagse perspectieven op
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Peter Petersen”. Maar moet de zaal kiezen tussen een
themanummer over Freinet of over Agora, dan wint de
eerste het met tweederde van de stemmen.
Zouden we een zwaar thema willen doen, dan
wil 25 procent wel lezen hoe een pedagogiek van
hoop in te zetten is voor het gewichtige thema
“klimaatverandering”, maar pakt driekwart liever het
thema “ongelijkheid” met ons op. Zou dat komen door
het prachtige optreden van Iliass el Hadioui een dag
eerder? Of voelt ongelijkheid als thema dichterbij, in
een heterogene stamgroep die toch een weerspiegeling
van onze samenleving is?
Of op de stelling Over de grenzen… de meesten niet
durfden te antwoorden “Sofie en Inge en hun Vlaamse
bende zijn me internationaal genoeg” is niet helemaal
duidelijk, maar bijna 74 procent van de stemmen ging
naar “Ja, meer internationale artikelen”. Voorlopig blijft
Sherry Hsia ons een perspectief geven op het leven in de
Taiwanese miljoenenstad Taipei, waar zij directeur is van
een koksschool die in nauw contact staat met Jenaplan
in Nederland en Vlaanderen. En ons internationale
nummer (mei 2018) wees ons op mooie ontwikkelingen
in onder andere Japan, Duitsland en Vlaanderen. Met
jullie permissie blijven we graag de interne blik op
Jenaplan overstijgen met een regelmatig kijkje over de
internationale schutting.
Minstens zo interessant waren de antwoorden, waaruit
een gebalanceerde opinie uit de zaal opsteeg: bijna
71 procent laaft zich even graag aan de inzichten
van “wijze oude rotten” als dat ze “portretten van
nieuwe stamgroepleiders” voorgeschoteld krijgen. En
als er een themanummer zou komen over één van de
vier basisactiviteiten, hebben “werk” en “gesprek”
weliswaar lichte voorkeur, maar ook “viering” en “spel”
bewegen zich elk in de buurt van een kwart van de
stemmen.
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Boeiend is de duo-vraag naar “meer didactische
handvatten” (56,6 procent) versus “meer pedagogische
vergezichten” (43,4 procent) enerzijds en meer
aandacht voor “de hoe-vraag” (43,4 procent) versus
“de waartoe-vraag” (56,6 procent) anderzijds. In
beide gevallen komt de zaal dichtbij het midden uit,
met de aanmerking dat er een opmerkelijke omkering
plaatsvindt: didactiek wordt vaak geassocieerd met
‘hoe?’ en pedagogiek met ‘waartoe?’ In deze twee
vragen doen de percentages een haasje-over. Het is
onze overtuiging dat beide onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, en deze gebalanceerde uitkomst
onderstreept dat.
Tenslotte de vraag over gasthoofdredacteuren: veel
stemmers (171) en veel enthousiasme. Ik wilde van
de suggesties voor potentiële gasthoofdredacteuren
geen missverkiezing maken en ben blij dat een ruime
meerderheid (56,1 procent) koos voor het antwoord
“Marco Mout. Of allemaal!” Dat lees ik óók als bijval
voor de suggesties Marcel van Herpen, Luc Stevens,
Wilma van Esch en Illias el Hadioui – die laatste kreeg
zelf al 21 procent van de stemmen. Gaan we volgend
schooljaar proberen!
Ronde 3: Bewegingsonderwijs
Lijf en leden, beweging en lichamelijke opvoeding – het
krijgt behoorlijk wat aandacht op jenaplanscholen,
blijkt uit de derde Kahoot. Misschien wel omdat
‘Bewegungsdrang’ al vroeg door Else Petersen benoemd
werd als een van de vier Grundkräfte, hoewel dat bij
weinigen parate kennis blijkt: 38 procent zegt het vaag
iets en 56,4 procent antwoordt op de vraag of je het
begrip kent: “Nee. Ik wist ook niet dat dit een Peter
Petersen-overhoring werd.”
Maar bewogen wordt er. Met enthousiasme: Bijna 75
procent van de Kahooters meent dat een nadruk op
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Verantwoording: tussen
tongue-in-cheek en serieuze
data

bewegen heel goed bij Jenaplan past. Verder gevraagd,
zegt 62,5 procent dat op school de voorgeschreven 2 x
45 minuten gym gemakkelijk gehaald wordt. En op het
septemberstatement van de Nederlandse Sportraad,
de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving dat er op school 2 keer 30 minuten per dag
bewogen zou moeten worden, vindt 51 procent dat we
daar vol op moeten inzetten en zegt 17 procent dat al
te doen – samen dezelfde tweederde van zojuist. Toch
meent een minderheid dat dat buiten school gedaan
moet worden en vraagt een kwart zich af waar de tijd
vandaan moet komen om dat te doen.
Beweging op het schoolplein wordt maar op tien
procent van de scholen gereguleerd met een
spelmethode als Beweegwijs. Hoe rijk het aanbod op
het plein dan precies is? Hoewel er een groot aandeel
is aan groene schoolpleinen (34 procent) en een
minderheid speciale faciliteiten als een pannakooi
heeft, zegt 61 procent: “Eerlijk? Het mag wel wat
rijker bij ons.” Het meest Jenaplan is beweegonderwijs
niet bij tafeltjes joggen (één stem), maar wel in de
natuur (11,5 procent) en in een vrije spelsituatie (38
procent), maar de meesten – bijna 50 procent – zien
beweegonderwijs als iets dat geïntegreerd zit in alle
aspecten van het Jenaplan.
Competitief spel en sporten geen no-go zijn volgens
de Kahooters: ruim 61 procent vindt het een onderdeel
van ‘samenleven’ en bijna 39 procent vindt dat het met
mate best kan, als je het ‘spelen’ maar benadrukt. Toch
zegt de zaal ‘nee’ tegen het moderne beeld van de
(onderwijs)professional als topsporter. Op de stelling
“Een hedendaags ideaal is om een ‘atleet van het zelf te
zijn’ – altijd klaar voor topprestaties”, antwoordt bijna
twee op de drie jenaplanners dat ze dat eerder een
beklemmend dan een stimulerend beeld vinden. Dat
klinkt ons zeer gezond in de oren.

186 inschrijvingen worden er geteld door Kahoot.
Dat aantal wordt bij geen enkele vraag volledig
gehaald. Van de eerste twee rondes is er één
vraag waar 181 telefoons en tablets een antwoord
doorseinen – het hoogste aantal. Twee keer duikt
het aantal antwoorden onder de 160, met 155 als
laagste aantal. Gemiddeld wordt er door 170 mensen
geantwoord.
De derde ronde, over het thema ‘beweging’, trekt
aanzienlijk minder actieve Kahooters. Misschien
omdat Marco Mout in zijn intermezzo de kussens
goed opgeschud heeft met zijn verhaal van de
rode fiets die hij als kind kreeg en waarmee hij
over de Brienenoordbrug (zonder fietsstrook)
kachelde naar Antwerpen (zonder dat hij dat zijn
ouders gemeld had). Om maar te zwijgen over zijn
latere fietstocht van 28.000+ kilometer naar Nieuw
Zeeland, waar hij in een afgelegen school voor Maori
en witte kinderen het Peter Petersen-principe van
de heterogene klas leerde kennen. Over beweging
gesproken! Na die anekdotes moet de zaal er
duidelijk weer inkomen: het aantal antwoorden
stijgt gestaag, met een piek op 162, en gemiddeld
antwoorden er 133 mensen.
In het berekenen van de antwoordpercentages
is geen rekening gehouden met niet-stemmers.
Zeker in de eerste twee rondes (over het leesgedrag
van Mensenkinderen en nieuwe thema’s voor
volgende jaargangen) was het aantal niet
ingediende stemmen procentueel gering. Daarbij
viel er geen vraag dusdanig op door extreem lage
antwoordpercentages dat verondersteld moet
worden, dat de antwoordmogelijkheden niet
voldeden en een niet-stem een expliciete blanco
‘protest’-stem is geweest. En dus zijn de genoemde
procenten berekend als percentages ten opzichte
van alle actief aangeklikte antwoorden.
Trouwens, wie houden we voor de gek? Een
sociologisch-statistische studie is onze Kahoot
uiteraard niet te noemen – ook al omdat we her
en der kozen voor tongue-in-cheek vragen en
dito antwoordmogelijkheden: hoewel onder
de antwoorden vaak een duidelijke schaal van
‘helemaal niet / een beetje / behoorlijk wat / veel’
verscholen lag, kan niet uitgesloten worden dat er
af en toe enthousiast gestemd werd op het vrolijkste
antwoord.

“Ik hoefde niet te landen. Jenapla
Zij-instromer (1): Aranea van Laar
Geert Bors

Eerder in haar loopbaan had Aranea de
geschiedenis letterlijk in haar handen: als
archeoloog groef ze Romeinse glasscherven op
aan de Rode Zee en als depotbeheerder vond ze
het visitekaartje van Beethoven. Op de Zutphense
Walter Gillijnsschool heeft ze iets heel anders in
handen: de toekomst. Aranea leeft, werkt, speelt met de onderbouwers.
Waar ben je vertrokken, waar kom je vandaan?
“Ik ben ooit begonnen als student klassieke talen, maar
ik zag toen het beroepsperspectief van docent worden
niet zitten en dus stapte ik over naar archeologie. Ik
was gespecialiseerd in de Klassieke Oudheid en tijdens
mijn studie raakte ik – naast als digitale vondstverwerker – al als glasspecialist betrokken bij opgravingen, van
het meest noordelijke punt waar de Romeinen gezeten
hebben, tot de zuidelijkste Romeinse havenplaats, aan de
Rode Zee. Een heel avontuurlijk bestaan, maar ook heel
onrustig: via-via krijg je steeds weer te horen waar ze je
na deze klus kunnen gebruiken. Daarbij is het ook slecht
betaald, dus je kunt je in Nederland geen huis veroorloven.”
Dat is letterlijk en figuurlijk een lange reis naar waar je
nu bent.
“Ja, en die reis had nog wat tussenstops. Na een aantal
jaar deed ik wat veel archeologen doen – het zijn vaak
bètamensen, die de ict inrollen. Zo ook ik. Ik werd netwerkbeheerder en vandaar rolde ik in een mooie baan
om in het Gemeentearchief Amsterdam een digitaal
fotostudio in te richten. Letterlijk kilometers archief
moesten gedigitaliseerd worden en ik mocht dat in goede banen gaan leiden. Op een dag had ik het visitekaartje van Beethoven in mijn hand, dat hij ooit overhandigd
had aan de directeur van het Concertgebouw. Dan gaat
er wel wat door je heen.”
Wat veelzijdig! We zijn nog steeds niet bij het onderwijs.
“Dat was af en toe al wel langszij gekomen. Ik heb
bijvoorbeeld bijles wiskunde gegeven en kreeg toen de
aanbieding te komen werken op een vo-school. Dat wil-
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de ik niet. Toen onze kinderen kwamen, ben ik gestopt
met werken omdat mijn man en ik het idee hadden dat
het goed was als er iemand de eerste vier, zes jaar voor
ze was.
Toen ik een keer een gastles archeologie gaf op de montessorischool van mijn oudste dochter, zei de directrice
dat ze ‘iets in me zag’: er was op de school een probleem
met een groep 5-6, die uit elkaar moest. Ze zag mij die
groep 6 wel draaien. ‘Ja, maar ik heb geen ervaring,
geen pabo, niks.’ De directrice nodigde me uit de sprong
te wagen en daar ben ik haar heel dankbaar voor: mijn
debuut in het onderwijs, met een pittige groep 6 die
ik helemaal op intuïtie benaderde. Ik voelde er al mijn
gevarieerde ervaring samenkomen. Aristoteles schrijft
ergens dat je roeping ligt op de plek waar je eigen talenten en de behoeftes van de wereld samenkomen: ik was
klaar met zoeken en ik ben alsnog pabo gaan doen.”
En nu Jenaplan. Hoe kwam je daar terecht?
“Ik werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op de
Walter Gillijnsschool in Zutphen. Ik ging, zonder grote
verwachtingen. Het was me een tijdje niet meegevallen
een nieuwe school te vinden, vooral omdat ik vrij kritisch
ben over wat ik wel en niet wil. De toenmalige directrice had mijn brief eruit gelicht vanwege mijn bizarre cv,
maar zelf viel ze die middag in in een stamgroep. Met
bovenbouwstamgroepleider José Massink en iemand van
het bestuur had ik zo’n leuk gesprek: heel veel lol. Ik was
best nog verbaasd dat ze me uitkozen, maar juist de vrolijke openheid van het gesprek hadden ze gewaardeerd.”
Ben je intussen ook echt ‘geland’?
“Ik was er al! Waar Jenaplan voor staat, is de manier
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an is hoe ik van nature al werk”
waarop ik van nature werk. Dat had ik op de pabo al gemerkt: wereldoriëntatie, een rijke omgeving, het verbinden van zaken aan elkaar. Het helpt misschien dat ik zelf
op een jenaplanschool gezeten heb – je roots vormen je
toch. Ik hoefde niet meer te landen.”

ik de jenaplanvisie in het gedrang zag komen. Soms voel
ik dan wel: ‘Oei, Aranea, wat je nu doet is niet handig’,
maar het moest. Juist die houding van ‘dan mijn hoofd
er maar af, maar dit moet gezegd worden’ is enorm
gewaardeerd.”

Wat heb je gevonden op school? Waar vonkt het, waar
tref je de parels?
“Het klinkt misschien raar, maar een parel in het jenaplanonderwijs is dat ik me er thuis voel. Dat heb ik niet
zo snel. Ik ben toch wel vaak weggezet als apart, als
uitgesproken in mijn visie en mening. Dat thuisgevoel in
het Jenaplan – of in elk geval op de Walter Gillijns – ligt
eraan dat iedereen hier geaccepteerd wordt zoals hij is.
Dat is op andere scholen wel anders geweest.”

En waar loop je tegenaan? Wat wil je in beweging
zetten?
“Het zal geen nieuws voor het team zijn dat ik geen
voorstander van al te veel toetsing ben. Daarin wil ik
graag nog beweging zien. Het is echter iets dat voorbij
de invloed van een stamgroepleider ligt – met het
grotere belangenspel van financiering, overkoepelend
bestuur, quota, normering – maar ik ben voorlopig al
blij dat we in de onderbouw echt spelend aan het leren
zijn.”

Als je dan mag zijn wie je bent, hoe vul je dan die
‘uitgesproken rol’ in?
“Toen mijn contract afliep en ik eigenlijk al een andere
baan had, zijn collega’s voor me gaan knokken. Wat ik te
horen heb gekregen is: ‘Jij kunt niet weg, want jij bent
het geweten van de school’. Vorig jaar hadden we het
als team best zwaar. Het klopt dat ik mijn mond toen
opendeed: ik heb niks te verliezen. Voor mij speelt niet
de angst mee ontslagen te worden. Bij de interim-directie die later volgde heb ik dit ook zelfs aangeboden toen

Het onderwijs beweegt. Altijd. Terwijl we ons opmaken
voor een winterse griepepidemie en ons afvragen waar
we de invallers vandaan moeten halen, bewegen er
ook mooie mensen naar het jenaplanonderwijs toe. Zijinstromers, soms komen ze uit bijzondere, onverwachte
hoeken. Door dit nummer heen ontmoet je er drie.
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Bewegingsdrang als oerkracht
Praktijkvoorbeelden van bewegen op z’n Jenaplans
Geert Bors

In september woedde er een mediadiscussie: “Kinderen moeten meer bewegen op
school”, stelden drie gerespecteerde raden, “En minister Slob moet dat regelen.”
Het Jenaplan heeft beweging al lang geleden omarmd. Niet als opgelegd pandoer,
maar andersom: beweging is een fundamentele drang in ieder kind en daaraan
komt het onderwijs tegemoet. Vier jenaplanners vertellen hoe zij dat doen. Op
diepe, creatieve, vakoverschrijdende manieren.
“Kinderen moeten iedere schooldag minstens twee keer
een halfuur fietsen, wandelen of op een andere manier
in beweging komen”, stelden de Nederlandse Sportraad,
de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving in een gezamenlijke verklaring op 10
september jongstleden. Er volgde een herkenbaar rijtje
voordelen van bewegen: je blijft er gezond van, maar
“kinderen worden ook handiger en leniger, leren beter
om te gaan met elkaar en krijgen meer zelfvertrouwen,
zelfinzicht en zelfbeheersing.” Het is aan onderwijs
minister Arie Slob, vonden de drie adviesraden, om die
twee keer dertig minuten verplicht te stellen. Een etmaal
opinie maken op sociale media, radio en tv was geboren.
In het jenaplanonderwijs ligt de nadruk op beweging
allang verankerd. Maar dan niet als een opgelegd ‘moeten’ aan school of kinderen, maar juist als een drang die
in ieder kind zelf schuilt en die vooral ruim baan moet
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krijgen: kinderen wíllen bewegen. Else Petersen benoemde Bewegungsdrang als de eerste van vier Grundkräfte,
naast Tätigkeitsdrang, Gesellungsdrang en Das Verlangen
nach straffer Führung. Op basis van deze bewegingsdrang, dadendrang, behoefte om in relatie te staan tot
anderen en behoefte aan structuur en consequente leiding is een kind van nature toegerust om zijn individuele
potentieel te realiseren, stelde het echtpaar Petersen: het
zijn oerkrachten die gestimuleerd worden, als een kind
zinvolle activiteiten mag ontplooien en al vroeg – passende – verantwoordelijkheid mag dragen voor zijn eigen
handelen. Maar, zo schrijven ze: dat is niet wat er op een
traditionele school gebeurt. Daar worden die fundamentele krachten eerder ondermijnd dan aangemoedigd. Als
je je onderwijs inricht met de basisactiviteiten gesprek,
spel, werk en viering, beweeg je volgens de Petersens
mee met deze intrinsieke krachten van zelfrealisatie.
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Het concept ‘Bewegungsdrang’ was me ingefluisterd in
relatie tot de actuele Nederlandse bewegingsdiscussie,
en omdat ik benieuwd was in hoeverre dat een bekende
term was en wie me meer kon vertellen, maakte ik
er een vraag van in de Kahoot op de conferentie:
“Petersen heeft het over ‘Bewegungsdrang’, als een
van de vier Grundkräfte. Ken je dat?” Het leeuwendeel
van de zaal antwoordde met ‘nee, ik wist ook niet
dat dit een Petersen-overhoring was’. Uiteraard zegt
het niets over de manier waarop het Jenaplan als
geleefd gedachtegoed ruimte geeft aan beweging en
bewegingsonderwijs. Maar het was de kleine groep
‘ja’-stemmers en anderen met een bijzonder voorbeeld
van hoe beweegonderwijs wordt vormgegeven op hun
school, met wie ik in gesprek ging voor dit artikel.
1. Bij Irma krijgen getraumatiseerde kinderen extra
beweegles
“Kinderen hebben van nature een drang om zich te
bewegen en dat negeren wij in het onderwijs vaak”, zegt
Irma Veenhuizen, directeur van het Assense jenaplankindcentrum De Vuurvogel. Al op de conferentie betoonde ze zich op de hoogte: “Ja, Bewegungsdrang is voor

Jim is een ‘kijker’: eerst heel vaak andere kinderen zien springen,
voordat hij het zelf aandurft. Dan oefenen omdat hij denkt dat
het gaat lukken om die hoge ballon aan te tikken. En het lukte!
mij parate kennis. Mijn man heeft een sportbedrijf en
voor mij licht alles wat over beweging gaat meteen op.
Het interesseert me, ook omdat we op school specifiek
op zoek geweest zijn naar manieren om binnen onze
jenaplanvisie meer aandacht te besteden aan kinderen
die niet gemakkelijk stil zitten.”
Irma’s school staat in een wijk met goedkopere woningen. Op haar schoolplein lopen kinderen van 38
nationaliteiten, van Rusland en het voormalig Joegoslavië tot kinderen met een Afrikaanse, Arabische
en Zuid-Europ ese afkomst. De geschiedenis van een
halve eeuw immigratie- en vluchtelingenstromen,
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komt samen in de school: derde generatie Turkse en
Marokkaanse kinderen, van wie de opa’s als gastarbeider naar Nederland kwamen. Kinderen wier ouders uit
de crisisgebieden van de jaren ’90, ’00 en ons heden
komen: Eritrea, Ethiopië, Somalië, Irak, Iran, maar ook
Egypte en Syrië.

In een diverse groep kinderen spreekt
bewegen vaak een universele taal
“Verschil is de enige constante. En op een jenaplanschool
kun je daar gebruik van maken”, stelt Veenhuizen: “We
doen veel samen en we hebben veel aandacht voor de
eigenheid van de kinderen. Wil je iedereen de ruimte
gunnen te zijn wie hij is, dan hoort omgaan met verschillen er van jongs af aan bij.”
Beweging spreekt dan vaak een universele taal. Letterlijk soms: voor nieuwkomers wordt het leren van de taal
ondersteund door klankgebaren. “Een ‘b’ is een vuist
met een opgestoken duim, een ‘p’ is een vuist met een
vinger naar beneden. De taal wordt belichaamde kennis: je ziet kinderen het vaak razendsnel oppikken.”
Maar aansluiten bij de bewegingsdrang van kinderen
schuilt ‘m ook in het flexibel omgaan met didactiek
en pedagogiek, kijken naar wat een kind wanneer
nodig heeft. Ja, er wordt gerekend en tafeltjes worden
geoefend met behulp van kikkersprongen, maar ‘meebewegen’ zit veel fundamenteler in het concept: “Je
volgt het ritme van je groep. Als je een groep in grote
concentratie bezig ziet, ga je de kinderen daar niet uit
halen met een ‘Zo, tijd voor fruit en dan naar buiten!’”,
stelt Irma. “Als je aansluit bij het ritme van de groep,
heb je veel minder problemen met beweeglijkheid.
Sterker nog, zet die drang te bewegen maar gewoon in
– met muziek, dans, een bal in de klas, als bijvoorbeeld
de concentratie daalt.”

2. Larissa zet beweging in bij leerdoelen die er toch al
waren
Conferentiepresentatrice Larissa Rand is eigenaar van het
begeleidingsbureau Onderwijs in Beweging – de naam
zegt het al. Haar viel een andere vraag in de Kahoot
op: op de stelling ‘Kinderen moeten elke dag minstens
twee keer een half uur bewegen’ , antwoordde een ruim
kwart van de zaal: ‘Oké, maar leg me wel uit waar ik die
tijd vandaan haal’.
Opmerkelijk, vindt Larissa. “Ik denk dat er op zo’n moment gedacht wordt ‘er moet al zo veel’ en dan wordt
bewegen weer een extra doel op de agenda. De kern
van mijn denken begint andersom: niet hóe moet je iets

‘Met de bovenbouw gaan we naar de
schaatsbaan. Da’s onze culturele traditie’
Voor kinderen met een trauma of met een gedragsof leerproblematiek zet Irma’s school beweging op
een bijzondere manier in: “We merken dat dergelijke
kinderen, die bijvoorbeeld als vluchteling naar Nederland
gekomen zijn, meer beweging nodig hebben dan anderen. We zijn nu zo ver dat de gemeente daar speciale
bewegingscoaches voor vrijgemaakt heeft, die elke dag
voor die kinderen komen”, legt de schoolleider uit. “Bij
trauma gebeurt er zoveel in die hoofden. Beweging
is óók een manier voor veel kinderen om even uit hun
hoofd te komen en lekker met hun lijf bezig te gaan.” En,
zoals het een school betaamt, zijn socialisatie en cultureel
onderwijs ook belangrijke punten op de agenda. Ja, dat
kan met een multicultureel-culinair kerstdiner, maar ook
door te bewegen: “Met de bovenbouw gaan we altijd
een keer naar de schaatsbaan. Dat ligt diep verankerd in
onze cultuur en dat is leuk om minstens één keer meegemaakt te hebben.”
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doen, maar welk doel wil je ermee bereiken? Als je weet
welke doelen er toch al in je weekplanning staan, kun
je gaan kijken waar en wanneer je beweging als middel
daartoe kunt inzetten.”
Voorbeeld? “Stel je bent met taal bezig. Het allereerste
begin van letters hakken en plakken. Dat kan aan een
tafel in je groep, maar dat kan ook buiten. Je kunt woorden verspreid door de school heen leggen. Je kunt er
een plattegrond bij maken en er een geheimschrift aan
koppelen, zodat je ook kunt differentiëren naar niveau”,
vertelt Larissa.
Nog een voorbeeld? “Je kunt spellen verzinnen waarbij
je het cognitieve combineert met het fysieke, waarin niet
altijd de beste gymmer wint, maar misschien wel het kind
dat weet wat zijn fysieke grenzen zijn en juist strategisch
nadenkt hoe het zijn energie zo effectief mogelijk inzet.”
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Neem een spel met 20 hoepels met daarin elk een letter.
In teams van twee rent één kind het speelveld in om
letters te halen en houdt de ander overzicht welke letters
er nog nodig zijn: “Startende lezers hakken en plakken vierletterwoorden; vaardige lezers daag je uit met
langere woorden.” Je kunt eindeloos variëren met een
tijdslimiet, met het aantal woorden dat je moet maken,
met de vorm van het figuur waarin de hoepels liggen en
hoe je die mag doorlopen. Larissa maakte met Ronald
Heidanus [Education on Tour, zomernummer 2018 “Over
de grenzen”, GB] voor zijn vso-klas een variant waarbij
het niet ging om taal, maar om wiskunde: “Dat was
geweldig: zelden jongeren zo actief door een veld zien

rennen en intussen hun leerdoelen zien halen: sommen
met variabelen oplossen.”

‘Soms wint de topgymmer, soms het kind dat
z’n eigen grenzen het best kent’
Ja, Rand heeft veel met bewegen: “Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat meer bewegen leidt tot meer
verbindingen in de hersenen, betere concentratie, beter
beklijvende kennis. Ook voor stamgroepleiders is het lekker om meer te mogen bewegen.” Als stamgroepleider
probeerde Larissa nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van haar kinderen en regelmatig toonde die
belevingswereld zich heel lijfelijk in hun gedrag: “Toen
jumpen heel erg in was, had ik een paar jongens in de
groep die dat goed konden. Ik maakte hen ‘meester’ in

het jumpen: ze legden het aan de rest van de groep uit
en gaven jumples. Iedere pauze was de groep bezig en
zag ik de betrokkenheid van de meesters en hun leerlingen. Door hun enthousiasme werden ze uitstekende
leraren en dat liet de groep zien bij de weeksluiting.”

‘Van hot naar her rennend in de gymzaal,
dacht ik: dit kunnen de kinderen zelf!’
“Het zit ‘m in je creativiteit en de ruimte die je daarvoor
neemt. Ik heb wel eens een workshop gegeven, waarbij
ik een voorbeeld uitwerkte: ‘Dit is het doel en op deze
manieren kun je daar ook komen’. Soms gebeurt het dan
dat deelnemers blijven hangen in míjn voorbeeld. Dan
wijs ik altijd op Petersens vorm volgt functie.” De naam
Onderwijs in Beweging heeft een letterlijke en figuurlijke betekenis. Met een groep die wat vastzit, moet je
weleens de metaforische en de lijfelijke beweging in elkaar over laten lopen: “Soms heb je het letterlijke nodig
om bij het figuurlijke te komen: om ‘buiten de kaders’
te denken, helpt het dan om met een groep gewoon
letterlijk buiten de school te gaan staan.”
3. In de groep van Roos geven de kinderen de
gymlessen
Roos Bakx, stamgroepleider in de bovenbouw op De
Ommewending, meldt zich meteen na de Kahoot.
Glinsterogen, grote glimlach: “Ja, ik heb een mooi voorbeeld van bewegingsonderwijs op een jenaplanschool:
bij ons geven de kinderen zélf de gymlessen.” Dat wekt
nieuwsgierigheid, in een tijd waarin de aantekening
voor lichamelijke opvoeding niet langer deel uitmaakt
van het vaste pabo-curriculum en scholen soms moeten
goochelen om een gediplomeerde stamgroepleider vrij
te roosteren. Een paar dagen later, aan de telefoon,
zegt Roos: “Weet je wat het is: soms is het heel moeilijk
en plein public te zeggen wat goed gaat en waar je
trots op bent. Maar dit is wel iets waar ik heel trots op
ben.”
In de Veendamse midden- en bovenbouw verzorgt een
vakleerkracht één uur gym per week. En het andere uur
wordt gegeven door Roos. In Roos’ geval de kinderen
zelf, dus: “Ik heb de kinderen geleerd zelf lessen voor
te bereiden. Ze weten hoe een goede bewegingsles
eruit ziet en hoe je een goede instructie geeft waarbij je
duidelijk maakt wat het doel van de les is.” Net als Larissa
Rand integreert Roos de lessen in veel meer leerdoelen
van de schoolweek: “In groepjes met een zesdejaars en
een zevende- of achtstejaars bereiden de kinderen hun
les op papier voor. En dan gaat het ook om spelling, layout, zinsbouw. Ik zie ook graag een plattegrond terug
waaruit blijkt hoe ze de ruimte georganiseerd hebben.”
“Die voorbereiding leveren de kinderen een week voor
de gymles in en bespreken we. Als alles klopt, presen
teren ze de les in de gymzaal aan hun stamgroep
genoten. Dan oefenen ze intussen meteen hun presentatievaardigheden: duidelijk spreken, naar de groep kijken,
voorbeelden geven, eenduidig uitleggen.” Vervolgens
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wijzen de bedenkers spelleiders aan – voor elk van de
drie spelen die meestal plaatsvinden in de gymzaal een.
“Daarna begint het. Het spelverloop en mogelijke conflictsituaties regelt de groep vaak zelf.”
En Roos drinkt intussen een bak koffie? “Haha. Ik ben er,
aan de zijlijn. Ik maak foto’s, ik observeer. En zie ik iets
gebeuren waarbij bijvoorbeeld de veiligheid op de tocht
komt, dan roep ik ‘Bevries!’” Iedereen stopt dan, het
spel ligt stil, en dan vraag ik de groep de situatie goed te
bekijken en doorvoelen wat er gaande is: ‘Jongens, wat
is er aan de hand? Wat kun je nu doen? Wat gebeurt er
als je deze ingreep doet?’ Je ziet de groep dan samen in
gesprek gaan en tot oplossingen komen. Daarna gaat het
spel weer verder. Zo’n bevriesmoment kan gebeuren, als
er een bal bij trefbal in het neutrale gebied landt en er
ruzie dreigt te ontstaan. Of wanneer ik zie dat het te veel
wordt voor een prikkelgevoelig kind. Of als er onenigheid ontstaan is over de afgesproken regels. Ik doe het
ook zo in de klas. Meestal vindt de groep een oplossing,
soms hak ik de knoop zelf door.”

‘Toen kwam de hamvraag: wie durft er een
hele gymles te geven?’
Wat je nu ziet, als je de gymzaal komt bezoeken, is een
gevorderd stadium van die zelfontworpen gymlessen,
zegt Roos Bakx: “Het begon vier jaar geleden, toen ik
in de gymzaal, van hot naar her rennend tussen de drie
spelen die gelijktijdig bezig waren, bedacht: jeetje, wat
heb ik het hier druk mee. Ik dacht aan de schijnbare ‘luie’
leerkracht van het JAS en constateerde dat mijn groep
veel dingen best zelf zou kunnen.”
En dus begon Roos te expliciteren hoe zij lesgaf, hoe
een les eruit zag, waarom ze deed wat ze deed, hoe er
doelen ten grondslag liggen aan een gymles en hoe die
aansluiten op de rest van de onderwijsdoelen. Daarna
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vroeg ze een spelleider en een assistent om met haar
mee te doen. “Toen kwam de hamvraag: wie durft er een
hele les te geven? Uiteraard ken ik mijn kinderen, liet ik
eerst degenen het doen van wie ik verwachtte dat ze het
zouden kunnen en ondersteunde ik hen. Maar beetje bij
beetje heb ik dat los kunnen laten. De kinderen hebben
mijn vertrouwen, weten dat ze fouten mogen maken en
dat we het samen oplossen. ‘Hier, heb je de sleutel van
de gymzaal!’”
Het zelf mogen geven van de lessen scoort enorm hoog
in ieder tevredenheidsonderzoek onder de kinderen. Een
parel voor de school en een persoonlijke parel van Roos.
Graag zou ze het project niet alleen aan zichzelf vast
hebben zitten: “Ik ben de enige die op school gym mag
geven. Als ik er niet ben, wordt het ingewikkeld. Dat vind
ik wel een achilleshiel.”
4. Sofie vist een puik wiskunde-beweegproject uit de
vergeetput
Een dergelijke kwetsbaarheid constateert ook Sofie
Strobbe, schoolleider van De Feniks in Gent. Op twee
manieren zou zij het over ‘beweging’ willen hebben,
zei ze op de Jenaplanconferentie. In haar school werd
een aantal jaren geleden een “project van formaat” van
de grond getild: het doel was een gedegen methodiek
te ontwikkelen om rekenonderwijs te combineren met
bewegen – en dat in een gesloten stamgroep. “Er waren
een aantal factorem: we wilden het eigenaarschap bij
de kinderen laten, doelgericht werken en daartoe de
leerdoelen in kindertaal vertalen, we wilden een opbouwende systematiek: ‘dit en dit kan ik, nu ben ik hier aan
toe. Dit wil ik nu leren en op dit punt heb ik hulp nodig’.
En we zagen ook dat beweging bij wiskunde zorgde voor
een betere verankering van de stof.”
Hoe dat concreet in zijn werk gaat, is momenteel niet
overal meer te zien in school. En precies daar ligt het
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punt dat Sofie wil maken over ‘beweging’ in de zin van:
teamdynamiek, het vasthouden en doorontwikkelen van
het goede in het jenaplanonderwijs: “Er was zó’n motiverende werkvorm gevonden: alle kinderen waren betrokken en actief. Lichamen bewogen, hersens kraakten.
Als ik nu door school loop, zie ik dat het weggezakt is. Ik
zie hier en daar achteruitgezakte kinderen met tegenzin
wiskunde doen.”
De kern van het probleem ligt erin dat een deel van de
projecttrekkers inmiddels met pensioen zijn of elders
werken. En dan sijpelen de kennis en het eigenaarschap
weg en vervaagt een puike structuur heel snel. “Soms
is het niet erg dat iets weer verdwijnt. Dan werkte het
blijkbaar toch niet goed genoeg. Maar hoe bepaal je of
iets waardevol is? Hoe zorg je voor draagkracht en overdracht van goede ideeën in je school?”
Ja, je zou systematisch kunnen gaan vastleggen in protocollen. Handleidingen schrijven voor de stamgroepleiders
na jou. Een bewegings-bijlage schrijven bij Het kleine
jenaplan. Maar precies dat is niet helemaal des Jenaplans,
stelt Sofie: “Ik heb liever uitvinders dan uitvoerders in
mijn team. Met vastgelegde werkvormen sla je al snel het
‘waarom?’ over en richt je je alleen op het ‘hoe?’”
Inmiddels is het wiskunde- en bewegingsproject ‘uit de
vergeetput gevist’, zoals Strobbe het zegt: “Via intervisie
lukt het vast om er weer leven in te krijgen. Ik zie veel
kansen via de bouwvergaderingen, waar ferm gewerkt
wordt om samen te groeien.” Het is hierom dat Sofie bij
veranderprocessen hecht aan de drie van de oorspron-

kelijke tien jenaplanessenties die in Jenaplan – school
waar je leert samenleven zijn weggelaten: zorgen voor,
communiceren en respecteren. Het zit volgens Sofie ook
in de creatieve spanning tussen het eerste en het laatste
basisprincipe: ‘elk mens is uniek’ enerzijds en ‘in de
school worden verandering en verbeteringen gezien als
een nooit eindigend proces’ anderzijds: hoe gun je elke
stamgroepleider zijn eigen invulling van Jenaplan, terwijl
je tegelijk de continuïteit van de kwaliteit op je school
op peil houdt? Ook een school blijkt dan in constante
beweging: “Je gaat vooruit en weer achteruit, telkens
als er iets vergeten wordt. Ik zou me als schoolleider nog
meer willen omringen met mensen die helpen dragen
en bewaken dat het goede behouden blijft. Of om, als
er dan iets verwatert, samen vast te stellen dat het zo
moest zijn.”
Geraadpleegde bronnen
Both, K. (2011). Jenaplan 21. Zutphen: NJPV
Velthausz, F. en Winters, H. (2014) Jenaplan – school waar je leert
samenleven. Zutphen: NJPV
http://www.mhaensel.de/reformpaedagogik/jenaplan/grundlagen_
jenaplan.html
https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/Spel%20in%20een%20
jenaplanschool.pdf
Gymzaalfoto’s: Roos Bakx. Foto Jim: Mieke van der Greft
Met dank aan Dick Schermer voor het opperen van het
thema-idee.
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Ik ben de kleine wijzer en jij de grote
Column: Instructievormen die ‘in je lijf’ gaan zitten
Ingrit Rezelman

Er beweegt van alles in de school van Ingrit Rezelman. Twee jaar geleden ging haar
daltonschool over naar jenaplan. En dus is de dynamiek overal: leerkrachten zijn nu
stamgroepleiders. Klassen werden stamgroepen. Rekenmethodes gaan de deur uit;
denken in domeinen en leerdoelen komt ervoor in de plaats. Terwijl haar stamgroep
letterlijk met lijf en leden aan het rekenen slaat, staat Ingrit even stil en geniet.
Als we de boeken voor rekenen de deur uit doen, hebben we het rekenonderwijs in domeinen voor ons liggen.
Doordat we niet meer vasthouden aan een voorgeschreven
handleiding, kunnen we op zoek naar instructievormen die
‘in het lijf’ van de kinderen gaan zitten.
Bij de start van het jaar gaan we ons eerst oriënteren op
grote getallen. De hele groep beweegt zich met stoepkrijt
naar het plein. Iedereen tekent een eigen cirkel en bedenkt
daar een getal bij. We beginnen bij het getal van Libaan.
De hele kring beweegt met de klok mee met stappen van
10, stappen van 100 en stappen van 1000.
Daarna gaan we tegen de klok in. We nemen weer stappen
van 10, 100 en 1000, maar nu tellen we terug. Als we beginnen met het getal van Ruize, 888, ontdekken de kinderen dat 1000 eigenlijk teveel is. Het is mooi om te zien hoe
kinderen van verschillende leeftijden elkaar ondersteunen,
met de beweging mee de getallen opnoemen en ontdekkingen doen. Later, terug in het lokaal, zijn er kinderen die
de uitdaging oppakken en terug gaan tellen onder nul.
Na een start met oriëntatie in de getallen beginnen we
in oktober met tijd, grafieken en tabellen. Er moet vooral
nog wat geoefend worden met het koppelen van digitale
tijden aan analoge tijden. Bovendien gaat stamgroepwerk
over weer en klimaat, dus kunnen we de verschillende
vakgebieden gemakkelijk aan elkaar haken.
Om de digitale klok te oefenen vraag ik de kinderen om de
hele hal aan de kant te schuiven. Met een groepje kinderen
wordt er een levensgrote klok op het linoleum getekend.
Zo groot, dat de kinderen zelf de wijzers kunnen vormen.
Eén kind is de grote wijzer, een ander kind is de kleine. Het
eerste leerpunt begint al bij het tekenen van een grote
cirkel. Waarom hebben we een stok nodig en een touwtje
met krijt aan het einde? Hoe werkt dat? Dan moeten we
de cirkel verdelen in twaalf gelijke punten. Hoe doen we
dat? Hoe pakken we dat aan? Hoe gaaf als verschillende
kinderen gaan overleggen, je ziet ze plaatsen aanwijzen,
samen lijnen trekken en vervolgens weer uitpoetsen en
verbeteren. Iedereen is bezig, iedereen is vriendelijk tegen
elkaar en iedereen neemt echt deel aan het uittekenen van
de klok.
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Welke uren horen er bij die twaalf gelijke delen?
Hoeveel uren hebben we eigenlijk? Langzaam begint
iedereen te begrijpen hoe de uren van een etmaal in
elkaar zitten. Weer een woord geleerd; een ‘etmaal’ is
nog niet voor iedereen een bekend begrip. Het einde
van deze les is het neerleggen van de wijzers. Iedereen
komt een keer aan de beurt, de anderen kijken en controleren, verbeteren waar nodig en geven aanwijzingen.
Ook hier gaat alles weer in harmonie. Iedereen is bezig
en we hebben nog niet achter een tafeltje gezeten om
sommen op papier te maken.
De beweging van een lesmethode naar rekenen in
doelen is voor iedereen wennen. Er zijn kinderen die
de boeken missen. Het is natuurlijk best lekker om te
weten dat je je werk af hebt als bladzijde 12 is gedaan.
Voor stamgroepleiders is een boek een manier om
zonder iets over te slaan, altijd je stof bij de hand te
hebben. Je doet op maandagochtend je boek open en
je weet precies wat er die week moet gebeuren.
De manier waarop we nu werken, is intensief. Voor
iedereen. Het vraagt meebewegen, meedenken,
voorbereiden en inzicht. Maar het levert heel veel op!
Bij een instructie zoals hierboven beschreven, valt voor
mij de beweging soms juist weg… Ik sta aan de zijlijn
te kijken naar wat er gebeurt. Even helemaal stil, voor
mezelf, geniet ik van de interactie tussen de kinderen.
Ik sla plaatjes op van samenwerking, van ontwikkeling
en van kinderen die uitroepen wat ze verwonderend
geleerd hebben. Plaatjes van kinderen die ontdekken
dat ze een doel hebben gehaald, die verder willen, die
vervolgens de hele week nog klokken met stoepkrijt in
de hal tekenen.

Ingrit Rezelman geeft les in de bovenbouw. Haar school
in Deventer was tot vorig jaar een daltonschool en ging,
als tweede locatie van De Kleine Planeet, in transitie
naar Jenaplan. Ingrit doet in deze reeks verslag van wat
ze tegenkomt nu ze van leerkracht stamgroepleider
geworden is.
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Een kleine Veluwse school waar kind

Schoolreportage: Jenaplanschool Heerde wint de Peter Pet
Geert Bors

Op 1 november won Jenaplanschool Heerde de Peter Petersen-prijs.
Met de manier waarop ze ‘Bètaburgerschap’ hebben versmolten met
wereldoriëntatie. Stamgroepleider Mariël Bastiaan: “Wij werden vroeger juist
weggehouden van wereldproblemen. Ik merk dat de kinderen het aankunnen.
Dat bewustwording en verdieping hen helpen.”
Nunspeet, de avond van 1 november. Marianne BoschMajor heeft het helemaal uitgekiend: van de drie
genomineerden voor de Peter Petersen-prijs, mogen
zij en haar collega’s Miriam Rave en Mariël Bastiaan
hun ‘Jenaplanparel’ zich als eerste presenteren aan
het publiek. Precies de goede gelegenheid om de
toehoorders, na hun diner, met passende muziek terug
de zaal in te geleiden: het duet uit De Parelvissers van
Bizet.
De parel mag dan een metafoor zijn voor een
uitmuntend project op je school dat iedereen met trots
uitdraagt, Marianne en haar collega’s van Jenaplanschool
Heerde rekken de metafoor nog wat op: waar de
parelvissers uit Bizets opera naar vervaarlijke dieptes
doken om oesters boven te halen, daar kun je inmiddels
parels ook kweken. Door een paar zandkorrels of een
andere lichaamsvreemde stof in een oester te leggen,
gaat het schelpdier er beschermend parelmoer omheen
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bouwen net zolang tot je een parel hebt. “De parel
op onze school is er gekomen door een paar mensen
die eenzelfde soort proces van parelvorming in gang
gezet hebben”, vertelt het team op het podium. Het
meest expliciet wijzen ze daarmee naar de onderzoekerbegeleiders Laurence Guérin en Jory Tolkamp, van het
project TechYourFuture en Bètaburgerschap.
Bètaburgerschap en de manier waarop het een integraal
onderdeel geworden is van wereldoriëntatie – dat
is de ingestuurde parel. Over het hoe en wat van
Bètaburgerschap wordt een filmpje ingestart: op het
grote theaterscherm verschijnen de bovenbouwende
vloggers Ellemijn en Thijs. Ze vertellen over het
stappenplan ‘Groepsgewijs Problemen Oplossen’. Over
hoe je een maatschappelijk en technologisch probleem
bij de kop pakt. Over hoe je de stamgroep verdeelt in
verschillende actoren en onderzoekt welke rol ieder
van hen heeft in, bijvoorbeeld, de productie en het
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deren mondiaal leren denken

tersen-prijs

gebruik van plastic en de resulterende plasticsoep.
Over het bezoek aan bedrijven en het beargumenteren
van oplossingsmogelijkheden. Als de vloggers afscheid
nemen van hun publiek, start een liedje van Kinderen
voor Kinderen. Met onze jongste generatie, zo hard
werkend aan het verwerven van inzichten en het zoeken
naar oplossingen voor de mondiale milieuproblematiek,
klinkt de zingende meisjesstem extra indringend: “een
gezonde planeet is waar ik naar verlang”. Dan zwelt er
een hoopgevend refrein aan:
Ik ben geen superheld / Maar ik durf te dromen
Want de ijskap smelt / En we overstromen
Dit natuurgeweld / Moet ten einde komen
Maar het is niet te laat / Dus help het klimaat
Een half uurtje later is de Peter Petersen-prijs, ondanks
twee sterke andere genomineerden, voor Heerde.
Hoewel beschadigd tijdens het transport, gaat het
bijbehorende beeldhouwwerk nu al mee naar huis.
Heerde, de ochtend van dinsdag 6 november.
Voor uitzinnige vreugde is nog geen plaats na de
conferentieavond. Op vrijdag vindt de uitvaartdienst
plaats van een vader van de school, 34 jaar oud. Het
verdriet is immens in de kleine Heerdese buurtschap
Hoorn. Pas op maandag krijgen de kinderen te horen
dat hun school gewonnen heeft en staan pers en radio
op de stoep om het moment vast te leggen dat team en
kinderen het winnen van “deze belangrijke landelijke
onderwijsprijs” vieren. De betrokkenheid van de
kinderen is groot geweest, de ontlading nu ook.
Weer een ochtend later, een ongewoon warme
novemberdinsdag, lijkt het weer business as usual in
de school. Voor wie het nodig heeft, is de stilte op
te zoeken: in het gedenkhoekje brandt een kaars
bij een foto van de overleden vader; in de grote hal
het Petersen-beeld fier zichtbaar voor ieder kind,
ieder teamlid, iedere ouder. Na een rondleiding, gaat
Marianne zitten aan de grote tafel in het Uilennest – de
directeurskamer waar normaal gesproken schoolleider
Gertine Vorstelman zit. Wanneer hun rooster het
toestaat, voegen collega’s Miriam en Mariël zich bij haar.
Er heerst een ongedwongen sfeer. Een verzameling
uiltjes op een laag tafeltje, interessante boektitels in de
kast. Prominent: Overpeinzingen van de Romeinse keizer
en filosoof Marcus Aurelius. Haar collega’s, met een
kwinkslag: “Ja, Gertine overpeinst hier héél véél.”

In het Uilennest
“Vier jaar geleden heeft het hele team een
kennismakingscursus gevolgd bij het Kenniscentrum
Wetenschap & Technologie Oost (KWTO)”, “steekt
Marianne van wal. “Verwondering was daar de
ingang tot wetenschap en technologie. Omdat er
verrijkende plannen waren vanuit het Ministerie van
Onderwijs om vanaf 2020 een leerlijn Wetenschap en
Techniek te introduceren, mochten Miriam en ik – als
stamgroepleiders van de bovenbouw – een driejarige
opleiding bij TechYourFuture gaan doen. Dat liep via het
Saxionlectoraat Vernieuwingsonderwijs en de NJPV.”
Ze gaat verder: “Bètaburgerschap bestaat uit kennis
over wetenschap en technologie, in een context van
maatschappelijk relevante vragen. En uit groepsgewijs
problemen oplossen: leren luisteren, argumenteren,
tot oplossingen komen. Die twee componenten
passen naadloos in wereldoriëntatie als hart van het
onderwijs. Dat is precies wat we wilden: niemand is blij
met nóg meer extra’s in het onderwijs, maar wel in het
verbeteren, verdiepen van wat je al goed doet.”
Met een eenmaal gekozen onderwerp doorloopt
Bètaburgerschap vier fases, waarbij de kinderen eerst
van een maatschappelijk relevant probleem een
onderzoeksvraag gaan maken. Dan volgt er een fase
waarin de klas, verdeeld in groepjes, elk een ‘actor’
wordt in de bestaande problematiek – zo waren er in
het project over plasticsoep: de oliebaron, de fabrikant,
de verkoper, de consument, de visserij en de zeedieren.
In de derde fase maakt de groep blauwdrukken voor
mogelijke oplossingen. En ga je in fase 4 met elkaar om
tafel om te discussiëren en samen tot oplossingen te
komen [zie kader pagina 23].
“De rode draad is dat groepsgewijs problemen
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Laurence Guérin en Jory Tolkamp over ‘team Heerde’
Bètaburgerschap begon als een huwelijk tussen het
promotieonderzoek van onderwijsonderzoeker Laurence
Guérin rond burgerschapsvorming enerzijds, en een
project rond bèta en techniek op Hogeschool Saxion
anderzijds.
Guérin deed onderzoek naar een alternatieve
participatieve benadering van burgerschapsvorming in
schoolcontexten. Waar gangbare methodes vaak impliciet
uitgaan en toewerken naar een bepaald ideaaltype
‘burger’, vond Laurence het belangrijk dat het proces
van burgerschapsvorming duidelijker geëxpliciteerd en
gerechtvaardigd werd. Met haar model van ‘groepsgewijs
problemen oplossen’ (GPO) streefde ze ernaar om
kinderen zo te leren argumenteren, denken en handelen
dat ze hun autonomie ontwikkelden. Precies dat draagt
bij aan hun kritische, zelfstandige, geïnformeerde en
verbonden rol in de samenleving.
In het project TechYourFuture deed Saxion intussen
zijn best om de enorme rol van technologie in de
samenleving beter over het voetlicht te krijgen, om
de ‘bètageletterheid’ te vergroten en de kloof tussen
wetenschap en burgers te dichten, opdat burgers beter
kunnen meedenken over de maatschappelijke impact van
technologie in ons leven.
Zowel Laurence als Saxion-onderzoeker Jory Tolkamp,
die veel van de praktische implementatie van
Bètaburgerschap op scholen voor haar rekening nam,
zijn verheugd over de toekenning van de Peter Petersenprijs aan de parel ‘Bètaburgerschap’ in Heerde. Laurence
prijst de open houding van het team: “Dit project is

oplossen”, zegt Miriam Rave, “Oplossingen hoeven niet
eens meteen haalbaar te zijn, als je maar redeneert
vanuit de kennis die je opgedaan hebt en goede
argumenten uitwisselt. Zo kwam een groep op het idee
om vissersboten uit te rusten met plasticvangers, terwijl
ze ook vis vangen.”
“Debatteren en argumenteren komen vaak terug”, vult
Mariël Bastiaan aan: “En daar worden ze steeds beter
in.” Ze vertelt hoe de bovenbouw jaarlijks een debat
mag voeren met de gemeenteraad. Zo zei Emilie vorig
jaar, aan het eind van een vurig pleidooi, tegen de
raadsleden: “We moeten elkaar ergens vinden.” Met
die serieuze taal kreeg de groep 8’er natuurlijk vrolijke
bijval, vertellen de stamgroepleiders. Een raadslid
antwoordde wat sussend: “We zitten dicht bij elkaar
en we vinden elkaar wel.” Dat vond Emilie flauw: “U
gebruikt mijn woorden, u kunt toch ook uw eigen
woorden vinden?” Een prachtig antwoord, vinden de
drie collega’s: met respect liet ze zien wat ze wilde
bereiken en dat ze serieus genomen wilde worden.

omvangrijk voor een school. Je hebt leerkrachten nodig
die projectmatig kunnen werken. Op scholen waar het
team dat gewend was, kon ik het project meer loslaten.
In Heerde dus ook, want behalve projectmatig is het
team heel goed in differentiëren: ook in de samenleving
heb je mensen met verschillende talenten, verschillende
manieren van denken, die toch allemaal hun inbreng
hebben. Er vindt in Heerde een gelijkwaardig
democratisch proces plaats.”
Jory Tolkamp viel het op hoe geïntegreerd
Bètaburgerschap raakte in Heerde:
“Marianne, Miriam en Mariël hebben het project
verbonden aan de leerdoelen en leerlijnen. Het werd
bij hen breder dan alleen ‘plat’ een project overnemen.
En hun enthousiasme sleepte de leerlingen mee op
ontdekkingsreis. Dit zijn jenaplanners, hè: die trekken
de wereld hun onderwijs in, zeker ook tijdens de
bedrijfsbezoeken. Zo hielpen ze de kinderen voorbij de
‘droomoplossingen’ naar een echter begrip van wat je
met techniek kunt realiseren.” Jory waardeert hoe de
drie jenaplanners meedachten over verbeteringen in het
project: “We zitten erg op het belang van argumenten
die kinderen gebruiken om hun bedachte oplossingen te
onderbouwen. Maar zij lieten ons inzien dat de kinderen
met praten alleen, niet bij creatieve, techniek-ingegeven
oplossingen kwamen. Met hun aandacht voor het
‘samen’ én het creatieve, kwam de groep dichter bij het
daadwerkelijk uitvoeren van een idee. Dat vergroot het
plezier van de kinderen.”
Meer info op expertisecentrum techyourfuture.nl, zoek op
‘bètaburgerschap’

Precies die nadruk op het gesprek kan ook wat
veel worden, ondervonden de stamgroepleiders.
“Terugkijkend op het plasticsoep-project, vond
de groep het minder leuk dat er zó veel gepraat
was”, vertelt Mariël, “En dus hebben we voor het
spuitbussenproject daarna de kinderen niet ingedeeld
in actoren, maar in ontwikkelteams. Dat gaf een heel
andere dynamiek, ook aan het bezoek aan een echt
bedrijf.” “Thijmen is een stille denker in onze groep”,
zegt Miriam, “en juist hij kon zich toen ontpoppen tot
een echte ontwerper” [zie kader pagina 24].
Kleine school met klokkentoren
Jenaplanschool Heerde is een kleine school, het hart van
de buurtschap Hoorn. Het meest opvallend is misschien
wel het touw dat door een gat uit de muur steekt in
het bovenbouwlokaal. Het leidt naar een bel, bovenin
een heuse klokkentoren. “Halverwege de jaren zeventig
lag er een ontwerp voor een stuk nieuwbouw. Inclusief
die klokkentoren met schoolbel”, vertelt schoolleider
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Thijmen (11) over Bètaburgerschap: “Zonder kennis
kun je niet leven, vind ik”
Thijmen deed in het project rond het recyclen van
spuitbussen een slimme ontdekking: hij ontwierp een
aanpassing op de bestaande recyclemachine, zodat ook
bussen haarlak en PUR verwerkt konden worden. Een
gedachtetrein waarop ook de professionele ontwerper zat.

meer in een project te laten zien. Maar bij Bètaburgerschap
ontdek je dingen, je leert wat bij. Ik hoop dat het heelal
een keer het onderwerp wordt. Ik zou later het liefst bij ESA
of NASA werken, maar dat vind ik wat hoog gegrepen, dus
eerst wil ik gewoon ontwerper worden.

“Technologie vind ik heel leuk. We hebben drie projecten
gedaan, over spuitbussen, over plasticsoep en over textiel.
Dat project over spuitbussen klonk eerst: mwah… wat moet
je ermee? Bij textiel had ik dat ook: o, textiel, dat is waar je
kleren van gemaakt zijn. Maar als je er eenmaal middenin zit,
wordt het steeds leuker.

“Al kan ik het probleem nu niet oplossen, het
is alsnog belangrijk dat ik weet dat het er is.”

Over die spuitbussen werd ik heel enthousiast. Onze
onderzoeksvraag werd of je een machine zou kunnen
ontwerpen die ook spuitbussen met PUR zou kunnen
recyclen. Je weet misschien dat PUR uitzet als het met lucht
in aanraking komt. Haal je zo’n spuitbus uit elkaar, dan is je
machine kapot. Ik dacht toen: zou je een machine kunnen
ontwerpen, waarin je spuitbussen in een luchtdichte ruimte
uit elkaar haalt? Dus bedacht ik een luchtdichte slang, die het
PUR er vloeibaar uit laat stromen en opvangt in een box, die
je kunt loskoppelen. En dan wordt één plus één twee, want
dan kun je ook het PUR recyclen in een nieuwe spuitbus.

Milieuproblemen met plastic of spuitbussen, ja daar kun je
sip van worden. Maar je moet niet blijven stilstaan bij: ‘O,
wat een wereldramp! Het komt nooit meer goed!’ Je moet
denken: dit is belangrijk om te weten. Al kan ik het probleem
nu niet oplossen, het is alsnog belangrijk dat ik weet dat het
er is. Iets weten is beter dan onwetendheid. Zonder kennis
kun je niet leven, vind ik. Ik denk over alles na. Soms het
onbenulligste.

We deden vroeger projectjes over ‘de herfst’ of ‘de rivier’.
Dat is allemaal lief, leuk en aardig, maar dat inspireerde mij
niet echt. Ik weet al wat de herfst is, dat hoef je me niet

Voor die spuitbusmachine hadden we een eerste blauwdruk
gemaakt. Toen kwam [ontwerper] François bij ons op
school en naar hem heb ik goed geluisterd. Ik ben gaan
verbeteren, nog meer informatie bij elkaar gaan scharrelen
en toen was mijn tweede ontwerp af. Toen we in de fabriek
mochten kijken, bleek hij veel ingewikkelder dan de machine
van François. Alle kinderen hadden een complete fabriek
gemaakt. Ik ook. Nu zag ik: het kan veel compacter, veel
eenvoudiger: je hebt voor een kar geen brede weg nodig.
Het kan ook op een smalle.”

en geboren-en-getogen ‘Hoornaar’ Gertine Vorstelman.
“Bij de realisatie bleek er niet voldoende geld in kas: de
bel werd geschrapt uit het ontwerp. Dat kwam de buurt
ter ore en die startte een inzamelingsactie. Met succes:
bij het honderdjarig bestaan van de school – eind jaren
zeventig – kwam er een echte schoolbel.”
De bel heeft een signaalfunctie in de buurtschap met
zijn driehonderd inwoners. Voor sommigen letterlijk: die
gebruiken de klok als wekker. Anderen spreken er een
stamgroepleider glimlachend op aan, als de bel een dag
vergeten wordt.
Dat mooie schooltje aan de noordoostelijke Veluwerand.
En dan al die grote beladen onderwerpen van
Bètaburgerschap. “Tja”, mijmert Mariël, vlak voor ze
weer naar haar groep gaat: “De kinderen kunnen zich
echt goed inleven en nadenken over de problemen in de
wereld. Wij werden daar vroeger juist van weggehouden.
Ik merk dat ze het aankunnen, dat bewustwording en
verdieping hen helpen. Ook bij heel andere onderwerpen
hoor je ze redeneren vanuit een kritisch denken.

Het gaat mij ook niet altijd om die zwaarwegende
wereldproblematiek, maar om je inleven in andermans
zienswijze. Dat maakt het zachter. Je ziet kinderen elkaar
vaker in hun waarde laten – ook bijvoorbeeld in het
buitenspel – omdat ze elkaars standpunt wel kunnen
begrijpen.”
Marianne voegt nog een relativerende slotnoot toe:
“Sam – al best een puber – werd geïnterviewd door de
krant: ‘Wat vind je van dit project?’ ‘Saai!’, antwoordde
hij. Maar vraag je dan door, dan komt hij bij wat hij
geleerd heeft en geeft hij toe: ‘Het was eigenlijk
best leuk.’” Niet ieder kind is op dezelfde manier
een onderzoeker, maar gekeken vanuit meervoudige
intelligentie, is er in ieder project wel een rol uit te
beitelen voor ieder kind, zegt Marianne. “Als je binnen
een project een terrein vindt waar jij geboeid raakt,
begint het leren.” Na even stilte besluit ze: “Het is méér
dan een manier van lesgeven en méér dan een project.
et is een omvattende, bijna levensbeschouwende manier
van omgaan met je onderwijs.”
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Hoe geef je kennis, ervaring, visie,
Een handreiking aan startende directeuren
Geert Bors

Het Jenaplan in Nederland begon als een beweging van onderop: met de poten in
de klei gingen leerkrachten Peter Petersens gedachtegoed omarmen, belichamen,
uitbouwen, vernieuwen. Nu, inmiddels 55 jaar sinds de eerste jenaplanschool,
zijn we een paar generaties verder. Hoe houd je het goede vast? Hoe geef je
ervaringskennis door? Hoe blijf je actueel en relevant? Jenaplanners buigen zich
daarover, met als aanleiding de soms fragiele positie van scholen, wanneer een nietjenaplanner de nieuwe directeur wordt.
“In zeven jaar tijd is het aantal jenaplanscholen teruggelopen van 199 naar 167”, noteerde jenaplanner
en onderwijsadviseur Peter te Riele op 26 november
op Twitter. Om daarna op te merken dat dat eigenlijk
maar weinig scholen zijn op het totale aantal van 7.000
basisscholen.
Er zijn meerdere punten aan te wijzen waarop een
onderwijsbeweging als het Jenaplan kwetsbaar is. Als
samenwerkingsverband dat van onderop is ontstaan,
hangt de kwaliteit van je beweging af van het heilig
vuur waarmee de initiatiefnemers ooit begonnen en
de mate waarin ze hun enthousiasme, hun gevoelde
urgentie en hun kennis hebben weten over te dragen
aan hun opvolgers. In onze scholen treden inmiddels
stamgroepleiders aan, die twee, misschien al wel drie,
generaties jonger zijn dan de groep rond Suus Freudenthal, die de beweging in Nederland begon. Hoe vindt
die intergenerationele overdracht plaats? Hoe wijd je
tijdig je opvolgers in? Hoe geef je zoiets als ervaringskennis door? Kan dat wel?
En dat alles met een pedagogisch model dat notoir is
in het stimuleren van eigenwijsheid, in de beste zin des
woords: als vrij interpreteerbaar streefmodel, roept het
Jenaplan een dynamische kracht over zich af: binnen
zekere grenzen mag iedereen het Jenaplan opnieuw
uitvinden en daarmee een injectie moderne vitaliteit
geven. Tegelijkertijd nodigt dat ook uit om er zaken bij
te halen of uit weg te laten, die een hedendaagse jenaplanschool misschien maar moeilijk herkenbaar zouden
maken voor Freudenthal, laat staan Petersen.
Het Jenaplan kent meerdere kwetsbare plekken: een
achilleshiel heeft een relatief kleine beweging bijvoorbeeld, wanneer de jongste generatie op haar opleidingen nog nauwelijks diepgravend in contact komt met
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lef door?

Jenaplan als stroming: hoe vinden de ‘geboren jenaplanners’ op de pabo’s onze scholen en wij hen?
Op de meest recente Algemene Bestuursvergadering,
waar regioleiders en het dagelijks bestuur elkaar treffen om all things Jenaplan uit te wisselen, kwam een
ander punt van zorg boven: met de pensionering van
een groot aantal door-de-wol-geverfde jenaplandirecteuren is het soms lastig geschikte opvolgers te vinden,
die het brede palet van onderwijsbeleid tot en met de
pedagogische visie helemaal in de vingers hebben. Niet
iedere nieuwe directeur is al bekend met Jenaplan. Niet
iedereen weet de route naar de regiobijeenkomsten te
vinden. Niet iedereen staat direct zo stevig in de schoenen, dat hij of zij een goede pedagogische repliek heeft

op de prestatiedruk vanuit menig niet-jenaplanbestuur.
Mensenkinderen maakte een rondgang langs een
aantal betrokkenen om te zien hoe de NJPV en de
betrokken opleiders structureel kunnen bijdragen aan
het bijstaan van nieuwe directeuren in een gevoelige
overgangsperiode. Een artikel in vier handreikingen.
1. Een bezoekje van de directeur
You never get a second chance to make a first impression, luidde in de jaren ’80 een tv-reclame. In Nederland
– land van de koopman en de dominee – drukken we
datzelfde in markttaal uit: de eerste klap is een daalder
waard. Jaap Meijer doet zijn best om op de koffie te
gaan bij iedere nieuwe jenaplandirecteur. Mét een ex-
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emplaar van Jenaplan – school waar je leert samenleven
als welkomsgeschenk in de hand.
2. Het team als helpende hand
Kees Groos werkt als stamgroepleider op de Peppels/
Canadas, een school waar jenaplanprominent Peter van
Dijk 34 jaar aan het roer stond. Voorwaar geen makkelijke taak voor een opvolger. Kees: “Peter was meer
dan kapitein. Hij was ook eerste stuurman, matroos en
dekzwabber. Hij wist dat wij het werk in de stamgroep
moesten doen en kende ieders kwaliteiten, maar hij
wist zelf heel goed waar hij met de school heen wilde.
Hij zat aan tafel bij de gemeente en het kerkbestuur en
vroeg spreektijd aan bij de gemeenteraad, als dat nodig
was. Kortom, Peter ging ons voor in onze ontwikkeling.”
“Met een collega had ik onze potentiële nieuwe directeur, Leo de Bruijn, al gegoogled en we wisten dat
hij een schat aan onderwijs- en managementervaring
meebracht. Dat hadden we ook nodig: iemand die de
ontwikkelingen in onze club kon borgen.” Maar een
jenaplanner was de nieuwe schoolleider niet. Daarover
bevroegen Kees en een collega hem op dag één meteen: hoe wil jij je gaan verhouden tot onze jenaplanvisie? Kees: “Leo waardeerde die betrokkenheid. Hij staat
open voor Jenaplan, maar gaf toe dat het een pedagogisch wereldbeeld is dat hij zich actief eigen moest
maken. Aan ons de vraag om hem daarbij te helpen en
kritisch te zijn waar nodig. Het was natuurlijk heel mooi
dat hij in ons team de hechtheid en de humor herkende
uit zijn tijd in het speciaal onderwijs.”
Hechtheid, humor en kritiek staan elkaar geenszins in
de weg, laat Kees zien: “Het is een keer gebeurd dat
Leo iemand iets moest vragen en diegene daarvoor uit
de weeksluiting haalde. Dat moet je niet doen: daarmee
wijs je impliciet het belang van de weeksluiting af. Dat
begreep hij meteen. Iets dergelijks geldt voor mensen
die mijn groep binnenkomen: dat mag, maar dan beweeg je mee met waar we mee bezig zijn. Misschien is
dat op andere scholen anders, maar het gaat mij om het
heel houden van het pedagogische moment, het heel
houden van de ervaring van de kinderen.”
Mooie bijkomstigheid: zoals Kees zichzelf nu hoort praten, zo merkt hij dat de komst van zijn nieuwe directeur
het hele team geholpen heeft om meer zelfbewust
Jenaplan te worden. “We hebben geleerd ons uit te
spreken. Om ons dagelijkse handelen expliciet te maken. Dat is een goede oefening, zeker nu we gelijktijdig
met bso, peuterspeelzaal en gehandicaptenzorg ons tot
een jenaplankindcentrum aan het ontwikkelen zijn.”
3. Helpdesk voor jonge en startende directeuren
Behalve dat zijn team hem tot steun is, heeft Leo de
Bruijn contact gezocht met een ervaren jenaplandirecteur van een school in de regio. Precies die ‘horizontale’
steun, van een routinier die een nieuwkomer bijstaat,
had NJPV-penningmeester Ton Scheulderman voor ogen
toen hij de ‘helpdesk voor jonge en startende directeuren’ instelde, samen met een aantal gestopte schoollei-
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ders bij wie het ‘jenaplanvuur’ nog stevig brandt.
“Ik heb natuurlijk 35 jaar zelf het spel gespeeld”, vertelt
Ton. “Ik vond het altijd mijn belangrijkste opdracht om
enerzijds te laten gebeuren dat ontwikkelingen en veranderingen vanuit het team zelf kwamen, en anderzijds
dat ik dan zorgde dat die ontwikkelingen een inbedding en legitimering vonden in de basisprincipes, de
kwaliteitscriteria, de kernkwaliteiten, de essenties.”
Hij ziet dat het uitmaakt dat hij bepaalde grote stappen
in de jenaplangeschiedenis live heeft meegemaakt – tot
en met de weersomstandigheden kan hij vertellen over
de dag dat begin jaren ’90 de basisprincipes werden
vastgesteld. Bij de scholen en directeuren waar hij nu
op bezoek komt ontbreekt logischerwijs die geleefde
verhouding tot het conceptuele. “Dat veroorzaakt een
mate van stuurloosheid, wanneer een school bijvoorbeeld teruggaat van een twee- naar een driejarige
stamgroep, maar tegelijkertijd wél een taalmethode
heeft ingekocht die je dwingt gesloten en in jaarklassen te denken. ‘Ga niet te snel’, heb ik geadviseerd. ‘Ga
eerst eens een taalhoek organiseren waar spontane
activiteiten van kinderen kunnen plaatsvinden en werk
van daaruit verder.’”
De oud-schoolleider overweegt een toolbox samen
te stellen met daarin algemene basisteksten over het
ritmisch weekplan, klassenmanagement, een uitwerking
naar de praktijk van de basisprincipes: “Er is heel wat dat
doorgegeven kan worden. Aan visie. En aan lef: waar de
eerste generatie jenaplanners een club met durf was en
mijn Provo-generatie ook tegen de regels in durfde te
denken, is de belangrijkste vraag die nu binnenkomt: hoe
breng ik mijn opbrengsten in kaart? De druk van ‘meten
is weten’ is enorm.”
“Het kernprobleem”, zegt Ton Scheulderman dan, “is
of je bijtijds bij de plek komt waar het niet loopt.” Met
de helpdesk hoopt hij laagdrempelig, vroegtijdig het
gesprek aan te gaan met startende directeuren: “Je kunt
vanuit alarmsignalen werken, maar beter is het proactief
een probleemanalyse te maken. In de natuur zorgt een
kurklaagje dat een plant de winter overleeft. Je kunt ook
een Jenaplan-kurklaagje aanbrengen.”
Zo reageerde Floris van der Klein, een jonge directeur
in Lisse, op Tons oproep en nodigde hem uit voor een
wandeling. “Een mooie manier”, herinnert Ton zich. “Al
lopende heb je het al snel over de dingen waarom het
echt draait.” Wat hielp was dat Floris wel een doorgewinterde jenaplanner is, al was de directeursrol een nieuwe:
“Mijn school had in vijf jaar tijd drie directeuren versleten. Op een school met achterstallig onderhoud, kan
iemand met jenaplankennis al snel stappen in de goede
richting zetten. Ik had vooral vragen over praktische zaken en hoe ik dingen tactisch goed kon aanpakken: hoe
start je wereldoriëntatie weer op, zonder dat je mensen
kwijtraakt? Hoe ga je om met het bestuur?”
Floris vond snel daarna een zijn eigen coach op de
schoolleidersopleiding als klankbord. Precies dat is wat
Ton Scheulderman wil: “De helpdesk is er voor advies, om
te luisteren, om er op tijd bij te zijn. Daarna is het aan de
jenaplanbegeleidingsdiensten om het op te pakken.”
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4) De regio en besturen: de kracht van samen
Anja Thijssen is regiocoördinator in Brabant. Toen zij, als
kersverse jenaplandirecteur, voor het eerst een regiobijeenkomst bijwoonde, ervoer ze dat als een warm bad:
“Anite van Oijen was destijds de coördinator en ik voelde me meteen opgenomen. Ze keek goed wat ik nodig
had en adviseerde me – op basis van mijn onderwijsvisie
– om niet de hele jenaplanopleiding te doen, maar wel
specifieke elementen eruit te lichten. Dan voel je je echt
gesteund.”
Ja, ook Anja komt tegen dat scholen en besturen
niet-jenaplanners aannemen, die bijvoorbeeld organisatorisch kundig zijn, maar minder sterk in hun pedagogische visie. “Met een stevig schoolteam, een goed
bestuur met collega-directeuren die zich samen opwerpen voor Jenaplan, kan dat ondervangen worden.
Maar er zijn ook voorbeelden waar een school drie keer
op rij zwak scoort, waarna het bovenschools bestuur
zegt: ‘Oké, Jenaplan zetten we voorlopig aan de kant.
Wij gaan ons volledig richten op de opbrengsten.’ Dan
moet je alert zijn, want je kunt taal en rekenen op orde
brengen, maar als er geen zorg voor het pedagogische
concept is, gaat er pijlsnel van alles verloren. Dat kost
veel herstelwerk.”
Thijssen suggereert om nieuwe directeuren te steunen
vanuit de vereniging of de regio’s door óók in gesprek
te zijn met de bovenschoolse besturen: “Een bestuur
heeft verantwoordelijkheid te nemen voor de jenaplanschool of andere vernieuwingsschool in zijn netwerk – al
ben je een bestuur op heel andere gronden. Vaak is het
juíst de jenaplanvisie die een school uniek en levensvat-

baar maakt te midden van het lokale aanbod. Dat moet
je als bestuur willen koesteren. We hebben een prachtig
filmpje dat in korte tijd ons onderwijs uitlegt. Het lijkt
me een goed idee dat aan besturen te laten zien en te
vragen hoe dat landt.”
In de omgeving Nijmegen is José Berndt coördinator
van een grote regio. De opkomst bij haar regiobijeenkomsten is wisselend. Er is een kleine vaste kern, er
zijn leden die er zijn wanneer het kan en sommigen zie
je amper. José begrijpt de besognes van de startende
directeur maar al te goed: met alles wat er op je afkomt,
is een regiobijeenkomst misschien niet je eerste prioriteit. “Sommigen zitten in de overlevingsstand, zo’n
eerste tijd. Maar er komen ook nieuwe schoolleiders
die zeggen: ‘Ik weet niks van Jenaplan. Help me: waar
begin ik?’ Daar is de regio prima voor: het moet bij ons
gaan om inspiratie. Om voorbeelden delen, de dialoog
voeren over thema’s die spelen en hoe we daarmee
omgaan.”
Ja, met een zwakke directeur kan het snel misgaan, stelt
Berndt, maar met een pedagogisch stuurloos team ook:
“Wat is de goede hefboom? Heeft het zin om veel te
investeren in de ‘boegbeelden’, de leidinggevenden?
Of zou het verstandig zijn om meer aandacht te geven
aan de professionaliteit van teams in het Jenaplan? Als
je een krachtig team hebt, is het niet zo erg als een
nieuwe directeur het nog niet allemaal weet – mits die
een open leerhouding heeft. Ja, misschien is dat wel
een mooie vraag in de regio: wie is jouw team, wat voel
je van het Jenaplan? En wat kan je team of wat kan de
NJPV doen om jou en je team te helpen? Ga ik vragen!”

- december 2018

29

“Als onderwijs zo leuk kan zijn, wil
Zij-instromer (2): Linda ter Braak
Berna van der Linden

Met haar studiekeuzes voor cultuurgeschiedenis, Russisch en kunstacademie, lag
het niet meteen in de lijn der verwachtingen dat Linda ter Braak schoolleider zou
worden. Het was de rondgang langs scholen, toen haar oudste bijna vier werd, die
haar bij Jenaplan bracht: “De autonomie. De creativiteit. Interesse in het kind voorbij
het cognitieve. Dat zette iets in gang. Het voelde als mijn kunstacademie.”
Waar kom je vandaan? Waar ben je van vertrokken?
“Havo, vwo, en toen naar de universiteit voor een studie
algemene letteren – een brede studie. Naast cultuur-en
kunstgeschiedenis koos ik voor de Russische taal. Ik ben na
anderhalf jaar gestopt, omdat ik de studie te theoretisch
vond. Een studietaalreis van een maand naar Moskou heb
ik nog wel meegepikt. Ik wilde zelf mogen verzinnen en
zelf creëren en zo kwam ik op kunstacademie in Enschede.
Als afstudeerrichting koos ik voor modevormgeving. Ik
hou van het vakmanschap, wil weten hoe een proces precies werkt en ik wil kunnen nadenken over hoe je iets voor
elkaar kunt krijgen. Ik vind niet zo gauw iets goed. Dat zit
in mijn karakter. Dat is mijn vertrekpunt.”
Dat lijkt nog een wereld weg van het Jenaplan, hoewel ik
overeenkomstige drijfveren zie.
“Inderdaad. Na vier jaar verhuisde ik naar Utrecht en later
naar IJsselstein. Ik kreeg twee kinderen en was altijd bezig
met ontwerpen en maken – de tuin, de meubels voor de
kinderen, een poppenhuis. In de kern van het maakproces
verschilt houtbewerking helemaal niet zo veel van patronen en kleding maken. Ik voelde geen druk en had er plezier in. Toen de oudste bijna vier was, ging ik op zoek naar
een school en kwam bij jenaplanschool De Overkant. Het
voelde er als mijn kunstacademie. De kinderen hadden het
naar hun zin en ik dacht: als onderwijs zo leuk kan zijn,
wil ik er wel werken. Ik ben de pabo gaan doen. De jena
planspecialisatie was er niet meer, dus koos ik voor Dalton,
omdat dat een fijne systematiek kent in differentiëren.
Die kennis is nooit weg. Na twee jaar kon ik als zij-instromer op De Overkant komen werken.”
Wat maakte dat het Jenaplan zo voelde als een thuiskomen?
“De herkenning in de autonomie, de creativiteit in vrij
heid, en het feit dat niet alleen het cognitieve belangrijk
was. Dat zette alles in gang. Ik werk graag met mijn
handen, maar wil óók theoretisch uitgedaagd worden. Die
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combinatie helpt mij systemen te doorzien: ik doorgrond
graag de bedoelingen en redenen er áchter. Geef je
me een vastgelegde methodiek die ik niet mag bevragen – neem werken uit een verplichte lesmethode – dan
ontneem je mij mijn drive om dingen te ontdekken en te
creëren. In mijn opinie zijn werkplezier en zelf enthousiast mogen worden over iets, de basis van dat wat we
willen overbrengen in de groep en op de kinderen. Kinderen zijn daar ontvankelijk voor. Ieder mens trouwens.
Dat vond ik in het jenaplanonderwijs.”
Zijn er dingen waar je tegenaan loopt, ook gezien je
ervaring buiten het onderwijs?
“Het is voor iedereen belangrijk om de ruimte te krijgen
jezelf te mogen zijn. Als kinderen gaan lopen, is er een
ruime marge: de vroegsten lopen met acht maanden en
er zijn er die het voorzichtiger of relaxter aanpakken
en met anderhalf pas je hand loslaten. Maar eenmaal
op de basisschool lijkt het of kinderen allemaal ineens
door eenzelfde trechter moeten. Iedereen is verschillend.
Iedereen leert, niemand staat stil. Het hoeft niet op één
manier, er zijn veel manieren. De pabo zou daar meer
aan kunnen doen.”
Uiteindelijk werd je – kunstmens van theorie en praktijk
– schoolleider.
“Ja. Na zeven jaar onderbouw en de heerlijke projecten daar, wilde ik ook in de middenbouw aan de slag.
Meteen kom je dan in het spanningsveld tussen dingen
die ‘moeten’ en dingen die ‘mogen’. Zo creatief werken
als in de onderbouw werd lastiger, maar heb ik zo veel
mogelijk proberen vast te houden met mijn collega’s
door fijne betekenisvolle projecten te bedenken. Door
het teruglopende kinderaantal had ik geen parallelgroep
meer en ik miste het sparren. In de loop van de tijd waren er verschillende directeuren en ib’ers met verschillende visies geweest, en gaandeweg ontdekte ik wat ik
belangrijk vond als stamgroepleider en wat ik verwacht-
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ik er wel werken”

te van de schoolleiding. Ik kreeg – en nam – steeds meer
managementstaken.”
Een volgend station op je reis. Wat was de vonk waardoor
je het schoolleiderschap aan wilde gaan?
“Ik mocht de opleiding Lerende organisatie van natuurlijk
leren van Jan Jutten gaan volgen omdat ik al bezig was
met schooltaken en de organisatie. Dat was Jenaplan ten
voeten uit. Ik leerde mezelf beter verwoorden en mijn
visie beter uiten. Onze school kwam onder een groter
bestuur te staan en daar zag ik de vacature van schoolleider voor jenaplanschool De Kring in Woerden voorbij
komen. Intussen was ik ook al begonnen aan de studie
voor schoolleider.”
Wat wil je als schoolleider in beweging zetten?
“Ik ben eerst gaan kennis maken bij De Kring. Er was

een wederzijdse herkenning. Ik had zin om te starten en
andere vaardigheden bij mezelf aan te boren. Door de
steun van collega’s en een goede coach merkte ik dat ik
de stap durfde te wagen. En daar ben ik nu heel blij mee.
Het is zo’n interessant vak! Ik leerde beter luisteren, ik ben
milder geworden, ik kan mijn visie op een ander niveau
vormgeven. Ik weet hoe ik in consent iets kan bereiken,
om samen tot een besluit te komen. Jenaplan is hét onderwijs voor mij. Petersens concept houdt in dat een kind in
z’n tijd op school alles heeft kunnen ‘aanraken’. Ik heb er
het volste vertrouwen in dat ze op de juiste plek komen,
als wij maar de goede basis geven: de ruimte en het vertrouwen om ze te laten proeven, ruiken, ervaren en vooral
genieten van leren en te leren in het nu en niet voor later.
Daarmee geef je ze het zelfvertrouwen voor de volgende
stap. Kun je in jezelf de ruimte voor groei aanboren, dan
blijf je in beweging.”
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“We doen alleen nog wat g

Sjef Drummen verzorgde de elfde Freudenthallez
Marjon Clarijs

Wat zou jij doen als je van je bestuur de vrije opdracht kreeg een nieuwe
school op te zetten die ervoor zorgt dat er meer aanmeldingen komen?
Dat is precies de opdracht die Bert Sterken, Jan Fasen en Sjef Drummen
kregen. Wat zij bedachten en welke uitgangspunten centraal staan,
vertelde Drummen in zijn Freudenthallezing.

Op 3 oktober 2018 vond de 11e Suus Freudenthallezing
plaats op Pabo NHL Stenden De Eekhorst in Assen. Kunstenaar Sjef Drummen sprak over Agora, een vernieuwingsschool die een radicaal andere manier heeft gevonden
om kinderen over de wereld om hen heen te laten leren.
Agora begon binnen de muren van scholengemeenschap
Niekée in Roermond en ontwikkelt inmiddels meerdere
landelijke vestigingen.
Vroeger
“In de Verlichting hebben we een stap vooruit gemaakt
toen Kant zei: ‘Kennis verheft de mens’. De wereld was
overzichtelijk in de achttiende en negentiende eeuw:
we konden kennis in stukjes hakken en noemden dat
‘vakken’. We zetten mensen in één ruimte en noemden
dat klaslokalen. We konden de kennis overdragen”,
begint Drummen zijn voordracht en vervolgt stellig: “Dit
was enorm effectief tot en met de twintigste eeuw. Maar
we zijn dertig jaar over de houdbaarheidsdatum van dit
systeem heen.”
En daar heeft Drummen een term voor: educatieve Alzheimer: “We hebben mayonaise in onze hersenen: geconditi-
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oneerd als we zijn te denken dat we kinderen iets kunnen
leren via methodes. Studenten op de Pabo worden afgerekend op hun klassenmanagement en of ze methodisch
kennis kunnen overdragen. Dat is het slechtste wat je kunt
doen met de hersenen van kinderen. Voor veertig procent
van de kinderen is onderwijs een vorm van geïnstitutionaliseerde kindermishandeling, vooral voor jongens die
niet op het vwo zitten. Dus we moeten ontmayonaisen.
Leerlingen moeten zelf de route bepalen. Zij zitten aan
het stuur.”
Het ontstaan
“In 2003 kreeg ik met Bert Sterken en Jan Fasen de
opdracht om een nieuwe school te bouwen. Het moest
één school worden. We zaten in een krimpregio en door
de nieuwe school hoopte het bestuur meer kinderen aan
te trekken. Ons eerste uitgangspunt: ’We moeten niet
de leraren vragen hoe een school er uit moet zien, want
anders wordt het weer niets’. Heel arrogant natuurlijk,
maar we zijn zelf aan de slag gegaan. Vijftien maanden
later stond er een nieuw onderwijsconcept. We lieten
een 3D-animatie maken. We hadden alles tot in details
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goed is voor kinderen”

zing

bepaald. Toen we alles klaar hadden, hebben we het aan
de leraren laten zien. Hun eerste reactie was: ’Moeten we
hier les gaan geven’? Nee, we gaan geen les meer geven.
Gelukkig hadden de leerkrachten vijftien maanden de tijd
om te wennen aan het idee.”
Voor elk kind een recept
Geen schoolvakken, geen lesrooster, geen toetsen. Drummen noemt dat alles ‘geïnstitutionaliseerde onzin’: “Wat
wij doen is alleen persoonlijkheidsvormend en socialiserend waardoor leerlingen op een bepaald moment zelf
bepalen wat ze willen worden en ze gaan zich daarvoor
kwalificeren. Onze basis: ieder kind is autodidact. Dat
wil zeggen dat kinderen in staat zijn om zichzelf alles te
leren.”
“Je moet per kind kijken hoe dit werkt. Dat lijkt heel
moeilijk, maar ouders doen dit hun hele leven met
hun kinderen: ouders hanteren verschillende recepten
voor hun eigen kinderen”, gaat Drummen verder: “Dat
noemen wij leren 0.0. Je handelt vanuit voortschrijdend
inzicht en je bent op dagniveau alert om te kijken of het
recept voor een kind nog werkt. Als je ervan uitgaat dat

leren een autodidactische activiteit is, maak je kinderen
zwakker als je ze iets gaat leren. Gewone, normale kinderen willen autodidactische energie gebruiken om slim te
worden. Daar moet je op vertrouwen.”
Drummen vindt dat we naar een learning society moeten:
“Dat is een gemeenschap waar mensen de verantwoordelijkheid nemen, zodat die autodidactische leerfabriekjes
tot een optimum van ontplooiing komen. Waarbij verbeeldingskracht de motor is van het leren. Waar creativiteit en
autonomie de benzine zijn.”
Detoxen
“Kinderen kunnen niet zo overstappen in ons systeem. Bij
binnenkomst hebben kinderen zeven weken nodig om te
ontgiften. We gaan ze deconditioneren, brainwashen en
laten ze ontleren. Na die zeven weken snappen alle kinderen dat wij ze niets gaan leren. Jíj gaat leren. Als je de wereld wil veroveren moet je zelf aan de slag.” Als leerkracht
moet je het absolute vertrouwen hebben dat kinderen
dan ook gaan leren, stelt Drummen: “En dat doen ze ook!
Kinderen komen vaak bij ons op school met de gedachten dat ze niets kunnen, niets waard zijn. Bovendien zijn
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ze gewend om dat te doen wat de leerkrachten hen
opdragen.”
Het detoxen bestaat uit focussen op: wat wil jij over
twintig jaar doen. “Voor sommige kinderen is dat heel
moeilijk om te bedenken. Juist ook omdat we als volwassenen hebben gezegd: ‘Je hoeft nog niet te weten wat je
later gaat doen, je bent nog veel te jong’.”
Doe dat niet, waarschuwt de kunstenaar: je moet focus
hebben. “Je kunt er ook bij zeggen tegen de kinderen:
’de kans dat je dit gaat doen is nul, maar er is focus. De
focus op wat ze willen gaan doen, maakt dat kinderen
willen en gaan leren. Als er weer nieuwe ideeën ontstaan
is er weer een nieuwe focus. Je gaat van focus tot focus.”
Ook leerkrachten moeten detoxen, maar voor hen is het
nog veel moeilijker. Daarom heeft elke leerkracht die
werkt op Niekée/Agora training gehad in het voeren
van de sociocratische dialoog. “Dat betekent: je conditioneringen loslaten. Leraren met verschillende inslagen
moeten samen dezelfde professionele reflectie over
onderwijs kunnen hebben en tot dezelfde conclusie
kunnen komen. Daarnaast gebruiken we ons gezonde
‘boerenverstand’, kijken we met de onderwijsintuïtie
van het hele team en met wetenschappelijke onderbouwing naar de ontwikkelingen van kinderen: we behandelen elk kind ongelijk want geen enkel kind is gelijk.
Als we dat uitleggen, begrijpt ieder kind dat volledig.”
Essentie
Drummens spervuur gaat onverminderd door: “Wij
stellen het leren centraal. De kracht van de leerkracht
bij Agora zit ‘m niet in het overdragen van kennis maar
het begeleiden, inspireren, vertrouwen geven aan de
leerling. Je zou kunnen zeggen dat neurologisch gezien
de leerkracht de vervanger is van de prefrontale cortex
die nog niet volledig ontwikkeld is. Leraar zijn is een
superingewikkeld vak. Je moet iets weten van: pedagogiek, neurologie, didactiek, financiën en je moet weten
hoe je dit alles kunt combineren en optimaliseren.”
Het nieuwe onderwijs mag niet meer focussen op kennis, vindt Drummen, want dat is demotiverend: “Nee,
juist het focussen op motivatie leidt tot een kernreactie
van kennis. Je kunt de wereld de wereld veroveren als je
vragen kan stellen.”
Drummen legt die kernreactie uit aan de hand van
drie koffertjes, die iedere leraar in handen heeft: de
diamantenkoffer, waarin onvoorwaardelijke liefde voor
ieder kind zit. Daarnaast de gouden koffer, waarin alles
zit dat hij weet over didactiek, psychologie, neurologie,
techniek, alles kortom dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. En dan is er de loden koffer, hoog
radioactief en bevat kennis.
“De eerste twee koffertjes mag je gebruiken. Als je die
gebruikt, staan kinderen in de leerstand en staan ze in
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de turbo.” Het loden koffertje”, zegt Drummen met nadruk, “kún je inzetten, maar pas nadat de eerste twee
koffers ingezet zijn. De loden koffer zorgt uiteindelijk
voor de kernreactie. Als je het lodenkoffertje als eerste
inzet, krijg je kinderen die gedemotiveerd zijn, die
school saai vinden en naar school ‘moeten’.”
Digitaal volgen
“Kinderen van verschillende niveaus zitten bij elkaar. Je
krijgt als leerkracht 17 leerlingen, dat is jouw gezinnetje
voor een heel jaar. In je gezin zit iedereen, van vmbo
tot vwo.” Dat vraagt om monitoring: “We hebben een
eigen digitaal volgsysteem ontwikkeld waarbij we kinderen op uur-niveau kunnen monitoren. In het digitale
systeem dat de school gebruikt staan alle vragen waar
kinderen mee bezig zijn, nog
willen gaan doen en gedaan
hebben. Het zijn die eigen
vragen, die leidend zijn.
De kinderen kunnen
via een netwerk
contact leggen met
‘deskundigen’ of
experts: kinderen
hebben bijvoorbeeld
vier dagen les gehad
van een professor Kessels in de sterrenkunde –
een contact dat kinderen van
12 jaar zelf gelegd hebben. En hij
was bereid om te komen.”
Kinderen zijn steeds in gesprek met hun coaches. De
coaches hebben elke dag een uur met elkaar overleg.
Na schooltijd kijken de coaches of alle ‘recepten’ van de
kinderen nog werken of dat er aanpassingen gedaan
moeten worden.”
Hulp van ouders
“We zeggen tegen ouders: ‘U moet twee dagdelen een
actieve bijdrage leveren aan de school.’ Dat doen de
ouders door masterclasses te organiseren, op basis van
hun eigen kennis en kund. Voordeel: het kost de school
niks. Het aanbod is zeer ruim. Gemiddeld zijn het er
10-11 masterclasses per week waar kinderen uit kunnen
kiezen en zich kunnen verwonderen.”
De inspectie
De inspectie is zeer tevreden, al vinden ze wel dat de
school ‘out of the law’ gaat, vertelt Drummen. “’Wat
jullie doen is excellent’, zeggen ze, ‘Zorg nu nog dat de
kinderen slagen.’ Vorig jaar zijn alle leerlingen geslaagd. Dit jaar hebben we negentig leerlingen die gaan
afstuderen. Als die allemaal slagen, zou dat super zijn!”
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Bruggen bouwen tussen lichaam en geest.
Op de koksschool.
Hard werken in Taiwan: heilige deugd én bron voor blessures
Sherry Hsia

“Als je nadenkt over de functie-eisen van een chefkok, zijn fysieke kracht
en behendigheid niet meteen de eerste dingen die bij je opkomen. En toch
behoren ze tot de voornaamste competenties van een kok”, stelt de Taiwanese
schoolleider-in-jenaplantraining Sherry Hsia. Op haar koksschool zagen ze hoe
snoeihard doorbeukende chefkoks-in-spe blessures en verwondingen opliepen. Tot
lichaamsbeweging en -bewustzijn deel van het curriculum werden.
Naast het bijbrengen van de basisvaardigheden in de
keuken, besteedt onze koksschool grote aandacht aan
het helpen van onze leerlingen om zichzelf te leren
kennen: net als adolescenten in Nederland zijn ook deze
jongeren zoekend naar wie zij zijn en naar hun plek in
de wereld. Ons onderwijs geeft hen mogelijkheden om
vele facetten van de voedingsindustrie te ontdekken,
en tegelijk gidst het hen naar zelfonderzoek en
zelfreflectie [zie Sherry’s artikel in MK162, ‘Voor het
kiezen van je eigen levenspad krijg je geen cijfer’, GB].

Maar door het benadrukken van die velden speelde
lichamelijke opvoeding lange tijd maar een bijrol op
school. Tot een paar jaar geleden.
In Oost-Aziatische culturen is ‘hard werken’ altijd
beschouwd als een belangrijke deugd. En daarbij mag
je ‘hard’ letterlijk opvatten: vaak wordt verwacht dat
je jezelf tot het uiterste drijft en een bepaalde mate
van pijn en ongemak voor lief neemt. Die denkbeelden
hebben geresulteerd in een onderwijssysteem dat lange
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schooldagen en bergen huiswerk propageert, en een
stevige nadruk legt op cognitieve schoolprestaties. Het
is geen uitzondering als jongeren tussen de twaalf en
zeventien na een schooldag van acht uur nog eens vier
uur aan hun huiswerk besteden. Dan blijft er weinig tijd
over om met je lijf bezig te gaan.
Hoewel de Kai Ping koksschool een progressieve
school is en ons focus niet ligt op boekenwijsheid,
houden leraren en leerlingen zich nog steeds aan die
filosofie van ‘hard werken’. In onze culinaire training
wordt leerlingen gevraagd om bepaalde bewegingen
bij herhaling te oefenen, zodat het lijfelijke routines
worden. Denk aan de snijtechnieken die al onze
leerlingen moeten beheersen, als het meest voor de
hand liggende voorbeeld. Of aan wokken met grote,
zware pannen op hoog vuur, voor de leerlingen die
zich specialiseren in de Chinese cuisine. Leerlingen die
willen excelleren denken vaak dat de route daarheen
via Aziatische opvatting van ‘hard werken’ loopt. Maar
we zagen dat de jongeren die met brute kracht gingen
oefenen, vaak met blessures en verwondingen uit de
strijd kwamen.

In Oost-Aziatische culturen is ‘hard werken’
altijd beschouwd als een deugd. En daarbij
mag je ‘hard’ letterlijk opvatten.
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Die blessures, bij leerlingen én bij oud-leerlingen die
al professioneel in keukens werkten, maakten dat we
gingen zoeken naar een alternatieve methode. Die
vonden we in het 5S-principe. Dat is een werkvorm
die streeft naar een overzichtelijke, nette werkplek en
daarbij vijf Japanse woorden volgt, die allemaal met
een ‘s’ beginnen: seiri (整理), seiton (整頓), seisõ (清掃),
seiketsu (清潔) en shitsuke (躾). Je kunt ze vertalen als:
sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren en
systematiseren. Daarmee kwam er aandacht voor een
gedegen voorbereiding vóór je aan je praktische werk
in de keuken begint – ook in fysieke zin, met het oog
op ‘professionele veiligheid’. Gymles was er al – meestal
in de vorm van teamsport – maar nu bouwden we ook
aan een lichamelijke trainingsroutine, waarbij je al die
kleine spieren strekt die je in je dagelijkse leven amper
gebruikt. Niet alleen om blessures te voorkomen, maar
ook om mentaal de overgang naar je werkmodus te
maken.
Wat we sindsdien hebben gezien is een significante
afname in blessures en verwondingen. Om te spreken
met de woorden van onze hoofdchef Shen-Dong Peng:
het is essentieel dat onze leerlingen leren inzien dat
‘slim werken’ minstens zo belangrijk is als ‘hard werken’.
Hij vertelde ooit dat hij als leerling-kok altijd geloofd
had in lange dagen draaien om goed te worden, maar
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dat hij – toen hij werkte bij het prestigieuze Hyatt Hotel
in Taiwan – ontdekte dat lichaamsbeweging buiten
de keuken aanzienlijk bijdroeg aan zijn kwaliteiten in
de keuken. “Je moet je lichaam zien als je werktuig,
als een instrument dat jouw intenties kan vertolken.
Net zoals een violist geleerd heeft hoe zijn instrument
werkt en het loepzuiver stemt voor hij gaat spelen,
zo moet je ook je lichaam kennen en het leren af te
stemmen voor je aan het werk gaat.’ De hoofdchef
moedigt zijn leerlingen aan om verschillende vormen
van lichaamsbeweging uit te proberen, zoals zwemmen
of yoga, om in je vrije tijd te ontspannen én je lichaam
te sterken.
Zowel in het Westen als in het Oosten, brengen we
gewoonlijk een scheiding aan tussen lichaam en geest,
waarbij we meer waarde hechten aan dat laatste. Op
onze school hebben we ons gerealiseerd dat het cruciaal
is dat we onze leerlingen aanmoedigen hun werk
holistischer te benaderen: train zowel je geest als je lijf,
met dezelfde intentionaliteit. Geen mens is hetzelfde.
En dat geldt ook voor ieder lichaam. ‘Goed gereedschap
is het halve werk’, luidt een Chinees gezegde. Wij
stimuleren onze leerlingen verschillende vormen van
lichaamsbeweging uit te proberen, om hen te helpen
fit te worden en blijven, hun uithoudingsvermogen te
vergroten, en – het belangrijkst – om de verbinding

tussen lichaam en geest te versterken. Per slot van
rekening werkt een professionele chefkok zo’n twaalf
tot veertien uur per dag, waarvan hij het merendeel
staand doorbrengt.
Ik gebruik vaak de analogie van een mes, wanneer ik
het met de leerlingen heb over hun lichamelijkheid en
ze aanspoor te gaan bewegen: als je in de keuken staat
en je mes is bot, gaat dat mes je niet echt helpen. Maar
als je het allerscherpste mes hebt, maar je hebt geen
idee hoe je het moet gebruiken, heb je er ook niks aan.
Je lichaam trainen is als het wetten van je mes, maar het
is minstens zo belangrijk om het te verbinden met je
geest. Het kunnen verbinden en weten te sturen van je
lijf met je geest is een ontdekkingstocht. Het vraagt tijd.
Inspanning. Oefening. Maar het is een ontdekkingsreis
die de moeite meer dan waard is.
Vertaling: Geert Bors
Jonge Jenaplancontacten met Taiwan
Dit is de derde bijdrage van schoolleider Sherry Hsia
van de Kai Ping Culinary School. In de Taiwanse context
staat Kai Ping al bekend als een innovatieve school,
maar het team zoekt naar een nog meer kindgerichte
aanpak. Het is een van de scholen die wordt bijgestaan
door het Nederlandse jenaplannetwerk.
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“Je mag óveral komen, behalve…”
Boekbespreking: De geheime tuin
Berna van der Linden

“Een goede klassieker hoeft nooit afgestoft te worden”, stelt redacteur en veellezer
Berna van der Linden: “De verhaallijn blijft zo spannend als op de dag dat hij
geschreven werd. De boodschap verbleekt niet.” Zo’n klassieker is De geheime tuin
(1911) van Francess Burnett, een boek waarin iedereen een beweging moet maken
om meer mens te worden. Een aanrader voor onder de kerstboom.
Een gat in de dag geslapen, het is al half tien. Het heeft
een reden. Vannacht, toen ik wakker werd, dacht ik: ah,
even twee bladzijden lezen en dan val ik weer in slaap.
Dus ging ik verder waar ik de vorige ochtend gebleven
was en dook De Geheime Tuin in van Francess H.
Burnett. Een boek dat ik niet kende en thuis ook nooit
had gezien, al was het een klassieker.
Een waarschuwing is op zijn plaats: het blijft nooit bij
‘twee bladzijden’. Als je eenmaal het eerste, wat stugge
hoofdstuk voorbij bent, lokt het verhaal je toch nóg een
stukje verder, een páár stapjes meer in de richting van
de geheime tuin. Een goede klassieker kenmerkt zich
door het feit dat het nooit afgestoft hoeft te worden,
dat ouderwetse taal geen struikelblok is en niets afdoet
aan het verhaal, dat verhaallijnen net zo spannend
blijven als op de dag dat het geschreven is en dat het
thema, de kracht van de boodschap, niet verbleken zal.

mijn grote voorbeeld Blauwbaard om de hoek kijken.
Iedereen die het leest, weet dat die uitdaging te groot
is voor kleine meisjes, die op ontdekkingstocht gaan en
als er dan ook nog een kleine verleider aan te pas komt,
is het feest compleet. Nee, ik ga niet precies uit de
doeken doen hoe het verhaal verloopt.
Volg het roodborstje
Zoals de tuin beschreven wordt, zorgt het voor een
gevoel er rond te lopen, geuren op te snuiven die uit
het knisperende papier opstijgen. De rozen letterlijk
te zien wellen, stinzenplanten omhoog te zien
schieten. Ik loop op een wolk van lelietjes-der-dalen en

Die ene verboden plek
Het draait om Mary Lennox, dat kleine Engelse meisje,
over wie iedereen een oordeel heeft dat er niet om
liegt: ze vinden haar lelijk, boosaardig, verwend. Een
meisje ook dat navenant aan haar lot wordt overgelaten
en genegeerd, verstoten en eenzaam opgroeit te
midden van de Indiase bedienden. Ze heeft nooit
iemand om mee te spelen en zit opgesloten in haar
kleine afgeschermde wereld. Dat kleine meisje kan niet
anders zijn dan hoe ze is. Niet zij heeft de steken laten
vallen, maar iedere volwassene om haar heen. Ze wordt
zelfs volslagen vergeten in het ouderlijk huis in India, als
zich daar een ramp voltrokken heeft.
Dan denk je dat ze beter af zal zijn als ze naar Engeland
verhuist naar het grote huis van haar oom. Maar ach,
ook daar heeft men bitter weinig aandacht, met
uitzondering van een klein vonkje, dat leven inblaast.
Het is een van de werkmeisjes. Er is ook sprake van
een klassieke waarschuwing: ze mag níet naar de tuin,
die tien jaar geleden op slot is gegaan. Daar komt
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wiegende narcissen en het verlangen naar een eigen
geheime tuin wordt groter en groter, een lustoord aan
bloemenpracht.
Het roodborstje dat de aandacht van het meisje vangt
en haar de weg wijst, zit ook in mijn tuin. Zou het echt
zo aandachtig en trouw zijn als de oude tuinman van
het huis belooft? De andere karakters zijn uitgesproken
en romantisch in het afwijzende, norse dat bij een
aantal wordt omgezet in een steeds toeschietelijker
worden.
Binnen haar ontdekkingstocht door het enorme huis,
doet ze nóg een ongelooflijke ontdekking. Daarmee
raakt het verhaal aan Lampje van Annet Schaap, dat we
bespraken in ons themanummer ‘Natuur’ (maart 2018)
en heeft het dezelfde zeggingskracht.

Maar ook voor het meisje zelf is beweging het middel
naar genezing, naar helen, naar mens-worden. De
eeuwige beweging van de seizoenen, maar ook Mary’s
ontwikkeling maken dat het verhaal tot de lezer van
vandaag blijft spreken.
Terugbladerend reis ik weer af naar het enorme
landgoed met zijn tuinen en fonteinen, de
overwoekerde kronkelpaadjes en de bloemenzee van
meer dan honderd jaar terug, in dat Engeland van
weleer om samen op te lopen met die kleine Mary
Lennox en haar vrienden – een meisje in ontwikkeling,
beter wordend op de kracht die ze uit zichzelf weet te
halen door te denken in oplossingen. Een meisje dat
daarmee ook de wereld om haar heen in beweging
weet te zetten.

De beweging naar beterschap
In dit boek beweegt er van alles: het barre
winterseizoen gaat van hoofdstuk tot hoofdstuk
langzaam over in een nieuwe voluptueuze lente.

De Geheime Tuin
Francess Hodgson Burnett
Zeist, Christofoor
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Calder knipt, hij krult, hij draait, hij pluist, hij knoopt
Dubbelrecensie: de wiebelende wereld van Alexander Calder
Berna van der Linden

“Er is een boek waarbij je niet stil kunt blijven zitten. Het kriebelt, het prikkelt, het
daagt uit en bovenal maakt het nieuwsgierig. Zodra je bij de kaft de draad oppakt
begint er een reis. Alles kan, want Alexander Calder, de man van de draad, gaat je
voor”, stelt redacteur Berna van der Linden. Behalve over het boek schrijft ze over de
tentoonstelling waar werk van de mobile-uitvinder Calder hangt.
Het prachtige boekje De draad van Alexander Calder
staat integraal op YouTube. Tekenaar, auteur en –
ongetwijfeld – Calderfan Sieb Posthuma leest het
voor. Onder de lieve, donkere voorleesstem van Sieb
Posthuma, buigt Calder zijn draad. Hij knipt, hij krult
en hij draait, hij pluist en hij knoopt. Onder zijn handen
groeien bloemen en bomen, dradosaurussen , maar ook
vrienden en fietsen en vogels.
Als ik het zie, denk ik aan dat kleine meisje van weleer,
met die dribbelbenen en altijd op onderzoek uit. Ze
had een vriend: dik bevriend was ze met Paultje. Dat
lieve kleine vriendje had een paars krijtje en daarmee
tekende hij zijn eigen stad. Het meisje werd groter en
groter en Paultje groeide niet mee. Heel lang stond
hij in zijn boek tussen de andere boeken. Totdat er op
school een bouwproject nodig was en dat meisje van
weleer ergens, diep in het verleden, een boek wist met
een klein jongetje en zijn paarse toverkrijtje.
Met de kinderen van de groep gingen we naar
buiten en op het schoolplein ontstond een stad,
een wonderbaarlijke stad, met paarse flats, paarse
boerderijen, een paars stadhuis, zelfs een paars kasteel.
We tekenden de paarse zee, een paarse boom met
paarse appels, een paarse dinosaurus en een paarse
muis. We bouwden onze eigen paarse wereld met
onze getekende paarse bulldozers en graafmachines.
Paul mocht mee naar het kamp en was de koning te
rijk – een paarse koning in zijn paarse koninkrijk en wij
genoten met hem mee.
Alexander is ook een vriend, niet alleen de vriend van
de draad en van de dingen, maar ook een vriend van
de helderste kleuren. Hij woont, net als Paultje, in een
boek. De veel te jong overleden auteur en illustrator
Sieb Posthuma bracht Alexander Calder tot leven.
Maar het leuke van Alexander is dat hij wél ouder
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werd en ging experimenteren met zijn ijzeren draden,
de mooiste en krachtigste kleuren ging ontdekken
en die twee samen voegde. Hij noemde ze mobile.
Alexander Calder heeft de mobile uitgevonden: kunst
van beweging en kleur, de kinesthesie. Als je je mee laat
leiden door de draad in het boek van Sieb Posthuma,
beloof ik je een wereld aan nieuwe ontdekkingen
en mogelijkheden met je groep, een reis door
betrokkenheid en welbevinden. Wellicht bekroon je
het met een bezoek aan 100 jaar kinetische kunst in de
Kunsthal in Rotterdam waar een van de eerste mobiles
van Calder te bewonderen valt. Zet de wereld van je
stamgroep in beweging.
Boek: De draad van Alexander Calder (2012)
Auteur en illustrator: Sieb Posthuma
Uitgeverij Leopold, ook te vinden op YouTube
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Help, ik ben Alice in Wonderland!
Tentoonstelling 100 jaar Kinetische Kunst
Juist omdat de natuur in de vroege ochtend haar
ingebouwde lichtspel gaf, gefilterd zonlicht door het
bladerdak van de boom voor het raam, ontsprong
het idee om naar de Kunsthal te gaan, naar de
tentoonstelling 100 jaar Kinetische Kunst, waar ook
werk van mobile-uitvinder Alexander Calder hangt.
Als je de wereld binnengaat via de enorme podiumzaal,
die schuin oploopt, ontmoet je een meervoudig zelf in
de draaiende uitwaaierende paarse neon spiegelzuilen,
een imposante binnenkomst. Ik word waarneming.
Niets is wat het lijkt, alles lijkt wat het is. Ik ben weer
het onbevangen kind vol verwondering. Terwijl de ratio
op de achtergrond probeert te doorgronden, dompel
ik onder in de draaiende, bewegende, cirkelende,
trillende, schuivende, verwarmende, vervreemdende
bronnen.

andere ruimte golft de kamer onder je vandaan, geen
wand houdt stil of toch? Ik zoek de rust van een muur in
de rug om me mee te laten voeren in haar beweging en
toch houvast te hebben.
Ik ben Alice in Wonderland, soms vele malen versterkt
of nietig klein. Aangespoord en afgeremd, uitgedaagd
of overvallen, maar altijd nieuwsgierig naar de volgende
stap. In mijn hoofd hengelt het lied: Ik moet dwalen,
ik moet dwalen...weliswaar niet door herkenbare
bergen en dalen maar wel door onpeilbare diepten en
onbereikbare hoogten.

Ik ben een klein radertje in die enorme beweging.
Zodra ik binnenstap, voel, luister, kijk, één intense
waarneming, beleef ik het werk tot in elke vezel. Ik
word overrompeld door draden die uit het lood gaan,
lichtbronnen die vervreemdend werken, een cirkel die
uit vierkanten bestaat. Een enorm prisma zet de wereld
op zijn kop en de spiegelzaal, geeft in een Droste-effect
een peilloze diepte aan om in eenzelfde vaart eenieder
te verliezen in de eindeloze hoogte. De grond slaat
er werkelijk onder mijn voeten vandaan, ik ben een
zwevend onderdeel van ruimte.

Vanuit de zekerheid schept de kunstenaar zijn chaos,
laat het beeld op de grondvesten schudden, maar om
dat te kunnen heeft hij eerst alles moeten doorgronden,
structuur gezocht, juist om het waarneembaar los te
maken of nadrukkelijk te bevestigen. Punten, vlakken,
geometrische lijnen die lijken te verschuiven maar in
werkelijkheid geen stap verder komen. Staven zweven
als licht, van metaal, als schoepen, op vleugels. Calder,
Tinguely, Vaserely, Duchamp en vele anderen, ze zijn
er allemaal. Ooit zijn ze begonnen met het wakker
schudden door de wereld op zijn kop te zetten en
daarmee de inspirators te worden voor experimenten
die verder gaan dan vorm, in licht, geluid, trillingen en
ruimte. Het is één grote ontdekkingstocht die blijvend
beroert. De ontmoeting met de wondere wereld van
Kunst in beweging.

Elk gevoel voor zekerheid verdwijnt met de duistere
kamer, gevuld met een netwerk van lichtgevende
draden, rechte lijnen, die langzaam scheef trekken of
ben ik het zelf die voorover en achterover helt. In een

Tentoonstelling: Actie>-<Reactie
100 jaar Kinetische Kunst
Kunsthal Rotterdam
Nog tot 20 januari 2019
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“Misschien bestaat er wel

Denkfitness: filosofieles als mentale beweeglijkhe
Maaike Merckens-Bekkers

Alles raakt op drift, wanneer filosofe Maaike Merckens met haar klas gaat
nadenken over beweging. Ze hoort hersens kraken. Ze ziet opvattingen
verschuiven. En ook het begrip ‘beweging’ als wezenskenmerk van het
leven komt op losse schroeven te staan, als iemand vertelt over haar dode
konijn: “Nou, ik denk nu dat álles in de wereld in beweging is.”

Als ik aan het werkwoord ‘bewegen’ denk, dan denk
ik al snel aan drukte in de klas. Kinderen die voortdurend aan het wiebelen, tikken, kletsen, rennen
en frunniken zijn. Soms heerlijk al die energie om je
heen. En soms helemaal niet, als je geconcentreerd
een filosofisch gesprek wilt voeren.
Tegelijkertijd is filosoferen ook bewegen. Noem het
mentale bewegelijkheid. Bij het filosoferen willen we
alles zo open en nieuwsgierig mogelijk onderzoeken.
Er zijn geen vooraf bepaalde dogma’s of ingesleten
overtuigingen die aan een onderzoek kunnen ontsnappen. Juist de meest vaststaande vanzelfsprekendheden – je zou kunnen zeggen: die overtuigingen die
in beton gegoten zijn – willen we onderzoeken. En
het mooiste gevolg van zo’n onderzoek kan zijn dat
er wat beweging in je standpunt is gekomen, omdat
je er samen of alleen diep over hebt nagedacht.
Op deze koude winterse dag wil ik het fenomeen
‘beweging’ gaan onderzoeken met mijn klas. Het is
behaaglijk en gezellig in ons lokaal. Vrolijke tekeningen aan de muur van de sneeuwman en de kerstman
die gebroederlijk naast elkaar hangen, allemaal
abstract vormgegeven want dat was de opdracht.
Fantastisch hoe sommige leerlingen makkelijk hun
fantasie kunnen inzetten om tot de meest fraaie en
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soms bizarre plaatjes te komen. Dat biedt perspectief
voor het gesprek dat we gaan voeren.
“Wie kan me vertellen wat beweging is?”, vraag ik
eerst maar eens heel open aan de groep.
Vandaag heb ik de talking stick bij me en Lizanne
mag beginnen. Zij begrijpt de vraag heel fysiek en
somt een rijtje bewegen op: rennen, lopen, fietsen
schaatsen, sporten, en zo gaat het nog wel even door.
Jesper die na haar komt voegt daar heel dromerig
aan toe dat als je slaapt je ook beweegt, want hij
draait altijd in zijn bed. “En ademen is ook bewegen”,
besluit hij voldaan.
“Oké,” stel ik, “maar wat is dan het tegenovergestelde van beweging?”
“Nou,” meent Naziha, “ik denk dat dat ‘stilstand’ is,
als iets niet beweegt. Bijvoorbeeld een steen. Die
beweegt niet.”
“Maar mensen bewegen altijd, ook als ze stil zitten”,
sluit Wesley aan, “want dan ben ik het wel eens met
Jesper: al zíe je het niet, er beweegt wel altijd iets in
mensen. Anders zouden ze niet meer leven, dan ben
je dood.”
“Ah, dat is een mooie invalshoek die je daar inbrengt”,
zeg ik. “Kun je dus zeggen dat leven hetzelfde is als
bewegen en dood hetzelfde als niet bewegen?”
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helemaal geen stilstand”

eid

Hesters konijn is pas doodgegaan. Vandaar dat ze
zich nogal verdiept heeft in wat er met het konijnenlijk gebeurt na de begrafenis. Ze begint te sputteren:
“Ook als je dood bent, beweegt er van alles, want de
beestjes in de grond eten je op en zij worden dikker
en Snuffie wordt steeds dunner, dus dan kun je niet
zeggen dat als je dood bent je niet beweegt.” Goed
punt van Hester: blijkbaar heeft bewegen niet alleen
met leven te maken, maar soms ook met dood.
Terug naar de startvraag: wat is beweging dan wél?
Aleyna zucht: “Ik dacht altijd dat als iets dood was,
het niet beweegt – net als die steen. Maar nu weet ik
het niet meer zo zeker. Ik denk dat alles in de wereld
beweging is. Misschien bestaat er wel helemaal geen
stilstand. Dus: alles is beweging”, besluit ze wijs. Een
mooi staaltje mentale bewegelijkheid denk ik, misschien heeft ze wel gelijk!
In Mensenkinderen delen afwisselend Maaike Merckens-Bekkers en Sabine Wassenberg een filosofisch
gesprek uit hun onderwijspraktijk. Onder de naam
WonderWhy verzorgen zij trainingen, schrijven ze
lesmateriaal en begeleiden ze scholen om het filosoferen op grote schaal toegankelijk te maken voor het
onderwijs. www.wonderwhy.nl

- december 2018

43

“Ik vind het fijn dat je er bent, zei een kind n
Zij-instromer (3): Marc Schlösser
Kees Groos
Marc Schlösser had een vliegende carrière in het bedrijfsleven. Begonnen als econoom, bewoog hij gaandeweg naar
logistiek en de ict. De wens om leerkracht te zijn sluimerde altijd al, maar ja: vaste baan, prettig inkomen. Tot een
coach hem de ‘hangmatvraag’ stelde: “Als je 65 bent en in je hangmat ligt...?” Nu is Marc aan het afstuderen op de
pabo. Zijn slotstage loopt hij op een jenaplanschool.
Het is een aardige reis om van econoom leerkracht te
worden. Is het voor jou een vanzelfsprekende beweging?
“Als ik een opdracht kreeg als consultant, werd ik het
blijst als ik daarbij mensen mocht opleiden. Of samen
een project kon uitvoeren om zaken te verbeteren. De
menselijke kant van het werk inspireerde mij veel meer
dan de beeldschermkant. Rond mijn veertigste ging ik
nadenken over mijn werk. Nee hoor, geen diepe midlifecrisis, maar ik merkte dat ik al veel had zien langskomen
en dat herhaling op de loer lag. Ik was wel aardig
ontwikkeld in de richting van het zakelijke en de ict.
Het mocht wel wat creatiever. Mijn creativiteit was qua
ontwikkeling achtergebleven. Daarbij kijk ik altijd met
veel waardering en respect naar mensen die in hun leven
meerdere professies hebben gehad. Als je die mensen
hoort praten, spreekt daar een rijk leven uit.”

kwam de hangmatvraag: ‘Als je 65 bent en in je hangmat
ligt, aan welke van de onderzochte opties geef je dan de
meeste waardering?’ Dat bleek toch het basisonderwijs.”
Je weet dat je als leerkracht niet altijd in die hangmat
ligt, hè?
“Haha, zeker! De doorslag gaf een dagje meelopen op
een Brabantse basisschool, waar een kind na een half
uurtje vanuit het niks tegen me zei: ‘Ik vind het fijn dat
je er bent’. De erkenning van jou als persoon en de
puurheid die sprak uit die kinderen,
zijn twee elementen die je in
het werken voor een
multinational
te weinig

Was het onderwijs een vreemde nieuwe wereld voor je?
“Niet helemaal. Mijn moeder was docent natuurkunde in
het voortgezet onderwijs. Ik herinner me haar stapels
correctiewerk, het plezier waarmee ze haar lessen
voorbereidde. De wens om in het basisonderwijs
te werken is altijd al sluimerend aanwezig
geweest, denk ik: ik vond pas een persoonlijk
ontwikkelingsplan uit 2002 terug, en
daarin uit ik de wens om leerkracht in het
basisonderwijs te worden. Ik wist niet
meer dat ik dat toen had opgeschreven.
Maar goed, de beslissing om dat ook
daadwerkelijk te gaan doen – die valt
niet één-twee-drie. Je geeft tenslotte
een mooi vak – een vertrouwde
baan, een prima inkomen – op voor
iets nieuws. Iets onzekers.”
Uiteindelijk werd dat de route: van
logistiek naar basisonderwijs?
“Nou, het begon ermee dat ik de
wens had werk te doen met een
grotere sociale betekenis en dichterbij
huis, in een betere harmonie tussen
werk en thuis. Dat verlangen was
in te vullen met meer beroepen dan
alleen het onderwijs. Ik klopte aan bij een
loopbaancoach en na een aantal afspraken,
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na een half uur”

terugvindt. Wat ook gaaf was, was dat een leerkracht me
gelijk met een groepje aan het werk zette. Ik ervoer dat
ik metéén iets kon betekenen.”

veel opgedane kennis aan elkaar presenteerden. Er werd
gesproken, gewaardeerd, gevierd. Dat werd best een
beslissend moment voor me.”

Daarmee arriveren we nog niet bij het Jenaplan.
“Klopt. Ik ben de pabo gaan doen, maar miste op stages
een aantal aspecten, die ik heel belangrijk vind in het
onderwijs. Ik kreeg het gevoel dat de kinderen niet in hun
totaliteit werden aangesproken. En tegelijkertijd kreeg ik
colleges over onderwijsvernieuwers als Maria Montessori
en Peter Petersen, bij wie ik die aspecten wél terugvond.
Ik raakte meer en meer nieuwsgierig naar Jenaplan en
ben op bezoek gegaan in een
bovenbouwstamgroep. Ze hadden die middag
wereldoriëntatie en de dag werd afgesloten met een
mini-viering. Het was de afsluiting
van het thema Tweede
Wereldoorlog en
ik zag hoe de
kinderen
heel

Waarom?
“Om twee redenen. Ik werd getroffen door hoe
uiteenlopend de kinderen het thema verwerkt hadden.
Een stel kinderen had bijvoorbeeld een maquette
gemaakt, mét verstopplekken voor onderduikers. En
daarnaast wat er op pedagogisch vlak in die kring
gebeurde: het vieren, het samenzijn. Het was meteen
duidelijk dat de kinderen er veel meer aspecten van hun
eigen ik mochten laten zien en ontwikkelen dan alleen
het cognitieve, zoals op veel scholen gebeurt. Dat wilde ik
meer kinderen gunnen.”
Mogen we daarmee zeggen dat je ‘geland bent’ in het
jenaplanonderwijs?
“Wat ik in elk geval ben gaan doen, is stagelopen op
een jenaplanschool – mijn derde, een-na-laatste stage.
Ben je dan geland? Dat weet ik nog niet zeker: ik kom
net kijken in het onderwijs en mijn visie vormt zich nog
iedere dag. Inmiddels ben ik druk bezig met de afronding
van mijn afstudeerstage. Ik twijfelde eerst of ik nog
meer wilde zien, door bijvoorbeeld een stageschool in
een probleemwijk te zoeken. Maar ik was nog niet
uitgekeken in de wereld van het jenaplan. Dus
daar ben ik mijn afstudeerstage gaan doen.”
Je beschrijft jezelf als een ‘verwonderde
toerist’ in het Jenaplan. Laat ons eens
meekijken door jouw ogen.
“Wat me opvalt, is dat er veel mensen,
die ik spreek of over wie ik lees, zijn
‘blijven hangen’ in het Jenaplan.
Dat bedoel ik positief: ze zijn er
omdat het concept zo aansluit bij
hun overtuigingen. Ik vrees dat ik
op een reguliere school weleens
gefrustreerd zou kunnen raken,
als ik dat wat ik geleerd heb van
de jenaplanuitgangspunten er
niet kwijt zou kunnen. Wat me met
name na aan het hart ligt zijn de
heterogene groepen, het vieren en
het samen praten met de kinderen.
Helemaal geland misschien nog
niet, maar ik kijk uit naar een vervolg
van mijn verkenningstocht door het
jenaplanonderwijs.”
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13 februari: Jenaplan Taaldag ‘de
Dikke Dat’
Bij de vormgeving van ons onderwijs hebben we elkaar,
als scholen, als onderwijsmakers, veel te bieden. Waarom
die inspiratie en ervaring niet vaker gedeeld? Dat wil
de NJPV bevorderen door bijeenkomsten te organiseren, waarbij in de ochtend deelnemers de stamgroepen
ingaan en ’s middags verdieping krijgen naar aanleiding
van hun observaties.
We trappen af met het thema ‘Taal’. Je ziet dat in jenaplanscholen taalonderwijs grofweg op twee manieren
wordt vormgegeven: scholen die werken met een taalmethode en scholen die werken met de methodiek van
de Dikke Dat (voorheen Dat’s andere Taal). Die laatste,
waaraan de NJPV in het verleden haar medewerking
heeft verleend, sluit op veel gebieden aan op jenaplanaspecten als: levensecht, functioneel werken, mogelijk-
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heden om aan te sluiten op stamgroepwerk (voorheen
wereldoriëntatie) en beroep op creativiteit van kinderen.
Op woensdag 13 februari zijn we te gast bij jenaplanschool ‘t Hoge Land in Epe, waar schoolbreed gewerkt
wordt met de Dikke Dat. Het programma:
8.30-12.00 : Groepsbezoek (driejarige stamgroepen)
12.30-13.30 : Lunch
13.30-14.00 : Taalmarkt
14.00-14.30 : Lezing Janny Bolink
14.30-15.45 : Workshops rond taalvernieuwing in
		jenaplanscholen
15.45-16.00 : Taalviering
De volgende workshops worden aangeboden:
Marjan Kok: druktechnieken
Lisa Leuters: woordenschat
Ton van Leeuwen: boekpresentatie
Rowena Verhaaf: werken met vrije tekst
Hester Pannekoek: teksten met kleuters (vrije tekst en
themaformulieren e.d.)
Marian Dekker: schoolbibliotheek
Voor de studiedag kunnen 56 deelnemers worden ingeschreven. Er zijn 7 stamgroepen en er kunnen maximaal 8
personen een ochtend in de groep verblijven. Bij inschrijving kies je voor één stamgroep, waar je de hele ochtend
verblijft. De school heeft 2 onderbouw-, 3 middenbouwen 2 bovenbouwgroepen. Meer info via:
administratie@njpv.nl
Jaap Meijer
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Kakelvers Jenaplan-nieuws
Vier keer per jaar is er Mensenkinderen voor de verdieping. Voor de actualiteiten in
Jenaplanland is er de NJPV-nieuwsbrief. Meld je aan via het formulier onderaan deze
webpagina: jenaplan.nl/nl/contact

23 januari: Stamgroepleider 2.0.
Jij en je stamgroep. Jij tussen je meesters, gezellen en leerlingen. Een stamgroepleider
is toch iets anders dan een leerkracht. Dat vraagt onderhoud en ontmoeting. Het is
dus niet alleen voor beginnende stamgroepleiders, hè: deze jaarlijkse ontmoetings- en
inspiratiedag Stamgroepleider 2.0. Zien we je op 23 januari 2019 in Zwolle? Geef je op
via administratie@njpv.nl

13 maart: Dag jenaplandirecteuren en interne begeleiders
Hoe stel je vast dat jouw jenaplanonderwijs kwalitatief hoogwaardig is? Hoe houd je het
goed en maak je het beter, best? Kwaliteit wordt het lentethema van Mensenkinderen. Het
vormgeven van kwalitatief goed jenaplanonderwijs in dagelijkse praktijk is ook het thema van
de Dag van de jenaplandirecteuren en ib’ers op 13 maart. Vooraf is er een consultatieronde:
bepaal samen met de organisatie de inhoud. Meer info: administratie@njpv.nl
- december 2018
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Mijn onstuimige groep en de meditatieles
Waren wij een pilotschool?
Ja, zoiets… als het om de Beweegkalender ging.
Dat er nog schoonheidsfoutjes in zaten, dat was zeker.
Een aantal collega’s was afgehaakt bij het zwaaien met
de benen na een rekenles, anderen na het tijgerparcours
onder de tafels door op handen en knieën, met de
leerkracht voorop. “Daar zijn de pauzes toch voor?”, werd
er gemopperd in de personeelskamer.
Hoe het ook zij: slechts met één andere collega bleef ik de
Beweegkalender zo lang volgen dat we bij de meditatieles
kwamen. Beiden hadden we er tegenop gezien. Ik omdat
ik dat jaar een onstuimig groepje had, zij omdat ze moeite
had met het modieuze boeddhisme/yoga-gehalte. Dan
had ik toch maar weer hoofd-schouders-knie-en-teen
gedaan. Steeds hadden de kinderen gevraagd naar “die
les waarbij ze op de tafel moesten zitten.” Terwijl ik wist
dat die tafels een volwassene konden dragen, had ik daar
toch visioenen bij dat de kinderen massaal door de tafels
heen zouden zakken.
Die ochtend, het was een zachte dag in maart, gingen
we beiden naar onze groep met de afspraak dat we het
allebei zouden doen.

wandelde in een tuin en zag bloem roze die zo heerlijk
rook en vogel zwart die zo wonderbaarlijk zong. Ik
ontdekte een huisje rietdak waar een lichtje zo welkom
brandde.”
Er daalde een wonderbaarlijke rust over de klas. De
gezichten van de kinderen ontspanden. De hoge
schouders van de grootste druktemakers hingen nu los.
Ik wandelde al voorlezend door een woud van een nieuw
soort kinderen. Een hernieuwde kennismaking.
In het nagesprek wisten sommige kinderen prachtige
beelden van de tuin te schetsen. Ze waren zeker dat ik het
over een nachtegaal had gehad en dat hun oma met thee
zat te wachten in het huisje. Ze had de sokken voor het
kind al bijna af. En er waren er veel die me vroegen om dit
snel nog een keer te doen.
Bij de tweede keer was het effect duidelijk minder. Na de
derde keer besloot ik dat ik tenminste een maand moest
wachten om het nog een keer te doen.
Dat is er nooit meer van gekomen.
Kan ik eigenlijk wel weer eens doen…

Na de rekenles, vertelde ik wat de bedoeling was. De
kinderen klommen allemaal op hun tafel. Ze gingen
zonder probleem in kleermakerszit zitten. De handen
werden met de handpalmen op de knieën gelegd. De
handpalmen omhoog met de duim en wijsvinger tegen
elkaar deed niemand. Ik las een mierzoet verhaal voor: “Ik
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Arjen Tabak
Arjen is onderwijskundige, leerkracht van een plusklas en
eigenaar van het bedrijf Onderwijs doe je Samen
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