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Met geamuseerde verbijstering bekeek ik onze oude 
theedoek, die uitgespreid aan het ovenhandvat hing. Een 
theedoek met het Deense alfabet. Het Deens, weet ik 
omdat ik de taal ooit door een gelukkig toeval heb mogen 
leren, heeft drie extra lettertekens ten opzichte van het 
onze – de Ø, Æ en Å – die fier aan het eind van het alfabet 
staan, na de Z.

Wacht eens, dacht ik: hoe kan dat alfabet zo keurig in 
vier rijtjes staan: 26 + 3 levert immers een getal dat niet 
door vier te delen is. In welk rijtje had een gewiekste 
Deense designer stiekem die extra letter gefrommeld? 
Tot ik het alfabet nog eens bekeek en me herinnerde dat 
het Deens geen ‘W’ heeft. Dat kun je horen: door hun 
klanknabijheid tot het Engels, klinkt Engels gesproken 
door Denen behoorlijk native. Totdat er een woord met 
een ‘W’ opduikt. 

28 letters dus, op mijn theedoek, vier strakke rijtjes 
van zeven. En dat andere inzicht: de Deense taal geeft 
de spreker ervan een zekere klankdoofheid voor het 
onderscheid tussen een ‘V’ en ‘W’. Zo kleurt je taal heel 
direct je waarneming. Het maakt nogal verschil of je 
‘gewild’ of ‘gevild’ bent. En dan hebben we het nog niet 
eens over leefwereldwaarnemingen die doorklinken in 
de spreekwoordelijke ‘vele woorden voor sneeuw’ bij de 
Inuït. Of voor regen bij ons.

Bij die Deense letters dacht ik aan Ronald Heidanus, ib’er 
op jenaplanschool Jeanne d’Arc en Scandinaviëvaarder van 
Education on Tour (zie MK161). Hij twitterde pas een foto 
van een letterbak met daarin het hele alfabet in stempels. 
Bij hem was de verwondering voor taal later gekomen: 
“Had er nooit wat mee. Zinnen. Teksten. Boeken. Viel in 
slaap wanneer ik las… droomde weg bij ieder woord”, 
begint hij. Maar een paar jaar terug daagde hem de taal 
opeens met de verleidingskracht van een nieuwe liefde: 
“…voor het woord. Het construct. Spelen met letters. Het 
spel der betekenis.” 

“Wij mensen zijn een gereedschap-gebruikende soort”, 
zei pedagoog Wouter Pols pas, toen ik naast hem zat 
aan een podcastmicrofoon. “En taal is voor ons een 
belangrijk instrument.” Ooit noemde een squasher zijn 
racket ‘mijn verlengde tastzin’: als je een gereedschap 
goed genoeg leert beheersen, wordt het een deel van 
je lijf, een deel van je waarneming en van je zijn-in-de-
wereld. Taal wordt daarmee ook een toegangspoort, een 
wereldverkenningsmiddel én, in dezelfde beweging, een 
integraal onderdeel van onze lijfelijkheid, onze persoon. 
Mooie notie. Vandaar dat we er een heel thema aan 
gewijd hebben. Van Freinets vrije teksten tot de praktische 
taal van samenwerking in je tafelgroepje. Van speelse 
taalfilosofie tot kinderboeken die woorden zoeken voor 
een onbenoembaar ‘ding’. 

Vi ønsker dig en dejlig sommer!

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

De ‘W’ van Wij. Van Wauw. En van Wereld.

Cartoon Frank de Man



“Als je woorden gaat omdraaien, 
letten kinderen opeens 

erg op de spelling.”
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Hij speelt, hij grapt, hij imiteert, hij stimuleert, hij confronteert, hij 

schept, hij doceert. Alles draait om taal in de stamgroep van redacteur 

Kees Groos. En dan, in de week voor de landelijke onderwijsstaking, 

zwijgt hij een dag lang. Stem kwijt, zogenaamd. Net zoals de rest van 

het team een gefingeerde ziekte of blessure heeft. De dag wordt er 

niet minder talig door.

De dag dat ik zweeg
Het dagelijkse taalspel van een stamgroepleider

Kees Groos

Herman Finkers zei – naast zo veel andere grappige dingen 
– ooit: “Er komen steeds meer bedreigde diersoorten, het 
wordt een ware plaag!” Dit soort grapjes steel ik vaak 
voor in de klas. Er volgt dan een soort drietrapsreactie. 
De eerste golf kinderen lacht meteen. Deze hebben een 
adequate woordenschat en gevoel voor humor. De tweede 
golf lacht daarna omdat er even iets verduidelijkt had 
moeten worden, of omdat het kwartje wat bleef haken 
voor het viel. En de derde groep lacht over twee jaar op de 
middelbare school ergens... De vierde groep lacht nooit, 
maar die hoort dus ook niet bij een drietrapsreactie.

Taal is voor mij hét belangrijkste instrument om sfeer 
te maken, te inspireren, te animeren, aan te leren, te 
confronteren en het liefst een combinatie hiervan. Ik heb 
gemerkt dat bij veel kinderen de betrokkenheid ineens 
enorm toeneemt als ik gedurende een gymles de stem 
van Ernie nadoe. Ik hoef dan ineens niet hard te praten. 
Wanneer je een minuut of tien woorden gaat omdraaien, 
letten kinderen plotseling erg op de spellingwijze. Ook 
leuk om te doen. 

Ik maak graag woordgrapjes, net zoals ik van gedichtjes 
hou. Kinderen vinden dat ook leuk en je merkt dat het 
aanstekelijk werkt. Tijdens het thema over bijen werd 
dat wel lastig omdat steeds als iemand het woord ‘bij’ 
gebruikte in een zin, er een ander kind wel “Padoem pats!” 
riep. Maar dat is eigenlijk slechts bijzaak (padoem pats!). 
Kinderen leren creatief om te gaan met taal. Ze gaan taal 
zien als iets leuks, moois, grappigs, waar je creatief mee 
kunt zijn. Dat is geen activiteit op zich, maar het doorspekt 
de hele dag.
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Het gesprek vind ik ook zo waardevol tijdens wo en 
begrijpend lezen. We behandelen met begrijpend lezen 
vaak teksten die passen bij het thema waarmee we 
werken. Het praten over zulke teksten en het dieper 
ingaan op de inhoud zorgt ervoor dat kinderen de tekst 
en de woorden echt gaan doorgronden. Ik behandel 
vaak één tekst per twee à drie weken in plaats van 
iedere week één. Dat werkt bijzonder (padoem pats!) 
goed: kinderen zijn gemotiveerd en in plaats van 
het afwerken van de zoveelste tekst wordt het een 
levend onderwerp. Zo zijn er zoveel meer geweldige 
taalmomenten, tijdens voorlezen, stelopdrachten, 
kringgesprekken…

Afgelopen maart deden we mee met onze school 
aan de actieweek die voorafging aan de nationale 
onderwijsstaking. We hadden bedacht om één dag met 

een nepblessure of ziekte op school te komen, met de 
mededeling dat er geen inval was. Ik had bedacht dat 
ik mijn stem kwijt was geraakt en niet meer kon praten. 
Dat heb ik de hele schooldag (inclusief gymles, instructie 
en pleinwacht) volgehouden. Kinderen reageerden 
fantastisch. Sommige gingen ook niks zeggen en 
beeldden uit wat ze wilden, waardoor we allebei 
erg moesten lachen. Anderen gingen hard praten 
alsof ik doof was en weer anderen gingen mij in het 
gesprek vertalen om te checken of ze het goed hadden 
begrepen. Die laatste was veruit dede handigste.

Ondanks mijn liefde voor taal merkte ik hoeveel ik 
eigenlijk op een normale, blessurevrije dag praat. Dat 
dit dus wel wat minder kan, zo bleek. Maar ja, in muziek 
maken de rusten het ook extra mooi, bijvoorbeeld 
(padoem pats).
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Welk soort gesprekken moet je voeren om anderstalige 

kleuters zo goed mogelijk te helpen Nederlands leren? 

Dat onderzocht Carolien Frijns (KU Leuven) in haar 

proefschrift. “Kleuters boeken meer vooruitgang met 

echte, authentieke gesprekken in de klas dan met 

‘schoolse’ gesprekken”, stelt ze vast.

Een jaar lang volgde Carolien Frijns elf leraren en 109 
Turkse kleuters in de derde kleuterklas [kleuteron-
derwijs begint in België op 2,5 jarige leeftijd; in het 
derde jaar zijn kinderen 5 jaar oud, red.]. Ze filmde de 
gesprekken tussen de leraren en de kleuters en bracht 
de taalontwikkeling van de kinderen in kaart. Ze analy-
seerde de interactie in de klas en koppelde die aan de 
taalvaardigheidsgroei van de kleuters. Wat blijkt?

Kleuters leren meer Nederlands in ‘echte’ gesprekken
Carolien Frijns: “Anderstalige kleuters die in de klas 
aan echte gesprekken deelnemen, leren meer taal dan 
kinderen die vooral aan ‘schoolse’ gesprekken deelne-
men. Bij schoolse gesprekken stelt de leraar een vraag 
en moet het kind daar het juiste antwoord op geven, 
en geen ander. Bij ‘echte’ gesprekken zorg je voor veel 
eigen inbreng en ideeën. Je stelt open vragen waarop 
niet altijd een juist antwoord mogelijk is. Bij dat soort 
van gesprekken maken de kleuters de grootste taalvaar-
digheidsgroei.
“Onderzoeker Laura Black toonde al aan dat kinderen 
die deelnemen aan gesprekken waarin ze veel eigen 
inbreng hebben, zichzelf ook zien als volwaardige 
deelnemers van het klasleven. Ze voelen dat ze ertoe 
doen, dat de leraar hun inbreng hoort en waardeert. Bij 
typisch schoolse gesprekken voelen kinderen zich snel 
‘gemarginaliseerd’, alsof ze niet meetellen in de klas.
“Uit het onderzoek van Laura Black blijkt ook dat zwak-
kere kinderen eerder schoolse gesprekken voorgescho-
teld krijgen in vergelijking met de sterkere kinderen in 
de klas. Ze moeten vraagjes beantwoorden waarbij ze 

‘Echte’ gesprekken helpen anderstalige kleuters
Onderzoek: heb hoge verwachtingen, voer open gesprekken

Michel Van Laere
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‘Echte’ gesprekken helpen anderstalige kleuters
Onderzoek: heb hoge verwachtingen, voer open gesprekken

Michel Van Laere

niet veel van zichzelf kwijt kunnen. Na een tijdje krijgen 
ze misschien het gevoel: ik doe er niet echt toe.
“In ons onderzoek hebben wij de interactie in de klas 
gekoppeld aan de taalvaardigheidsgroei bij anderstali-
ge kleuters. We stellen vast dat ze meer taalvoortgang 
boeken met echte, authentieke gesprekken dan met 
‘schoolse’ gesprekken.”

Leraren die open vragen stellen, hebben hogere ver-
wachtingen
Carolien Frijns: “Wij hebben ook de leraren geïnter-
viewd. Wat is volgens hen goed onderwijs? En wat den-
ken zij over anderstalige kinderen in de klas? Leraren 

die vooral open, authentieke gesprekken voeren in de 
klas, hebben meestal een beeld van onderwijs waarin 
je veel autonomie geeft aan kinderen. Ze koesteren 
doorgaans ook hogere verwachtingen tegenover ander-
stalige kleuters.
“De leraren die meer schoolse gesprekken voeren, 
hebben meestal een meer controlerende opvatting van 
onderwijs: zij vinden bijvoorbeeld dat alle kleuters op 
het einde van de dag hetzelfde gedaan moeten hebben. 
Zij hebben ook meestal lagere verwachtingen tegen-
over anderstalige kleuters.
“Het beeld dat leraren hebben over onderwijs, kan het 
soort van interactie dat ze opzetten in de klas beïnvloe-
den. Zo vertelde een juf die werkt in een zogenaamde 
zwarte school dat het voor haar heel moeilijk is om uit 
te leggen aan collega’s die op ‘witte’ scholen werken 
hoe zij met de beperkte taalvaardigheid van haar Turkse 
kleuters omgaat. Die collega’s gaan ervan uit dat die 
kleuters ‘toch niets kunnen’. Ze is het daar niet mee 
eens: ‘Die kunnen wel veel’, zegt ze. ‘Je werkt gewoon 
anders’. En daarin heeft die juf inderdaad gelijk.”

Kleuterleraren voeren vooral ‘schoolse’ gesprekken
Carolien Frijns: “Tijdens mijn gesprekken met leraren 
viel op dat een minderheid van de leraren veel ‘echte’ 
gesprekken voert in de klas. Die zorgen ook vaak voor 
meer chaos. En ik merkte dat leraren met een meer 
‘controlerende’ stijl, soms geloven dat kinderen precies 
door meer sturing via schoolse gesprekken ook meer 
taal leren.
“Dat leraren zo veel met schoolse gesprekken bezig zijn, 
heeft mogelijk te maken met hoe je zelf les hebt gekre-
gen. Hoe zag je eigen onderwijs eruit? Geef toe: veel 
schoolse gesprekken, veel (invul)oefeningen… Mogelijk 
nemen leraren dat ‘wereldbeeld’ van onderwijs mee als 
ze zelf beginnen lesgeven.
“Maar als je echt vooruit wil komen met anderstalige en 
vaak kwetsbare kinderen, dan moet je kijken naar wat 
zij nodig hebben. Hoe kan je die kinderen doen groei-
en? Taal groeit als een boom, en bomen groeien in een 
vruchtbare omgeving. Echte gesprekken in een emotio-
neel veilige leeromgeving kunnen daarbij helpen.”

Kleuters leren ook taal door af te luisteren
Carolien Frijns: “Wat we ook vaststelden, is dat kinderen 
die bijvoorbeeld in de kleurhoek zitten te werken en 

‘Taal groeit als een boom, 
en bomen groeien in een 

vruchtbare omgeving’
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gesprekken tussen de leraar en andere kinderen in de 
vertelhoek kunnen afluisteren, ook ongemerkt nieuwe 
woordjes leren. Geef de vertelhoek dus een centrale 
plaats in de kleuterklas. Afluisterplekjes creëren is goed 
om een nieuwe taal te leren. Maar deelnemen aan 
echte gesprekken blijft wel het allerbelangrijkste.”

‘Echte’ gesprekken voeren lukt ook met meer dan 20 
kleuters
Carolien Frijns: “Een juf vertelde me dat ze ongeplande 
lesblokken inroostert. Zo creëert ze ruimte voor 
wat kinderen zelf willen inbrengen. Zo kwam 
tijdens het onthaalmoment een Turks kind met een 
speelgoedvliegtuigje naar de klas. De juf zag dat 
iedereen dat vliegtuigje leuk vond. ‘Ah, zullen we met 
z’n allen op vakantie gaan? Waar gaan we naartoe? 
Naar Turkije?’ ‘Nee, we gaan naar Afrika?’ ‘Waarom?’ 
‘Daar hebben ze leeuwen’. De rest van de ochtend 
hebben de kinderen een vliegtuig gebouwd, boarding 
passes gemaakt en over leeuwen gepraat. Vrijheid 
inplannen en daar krachtige taken aan koppelen, daar 
worden kinderen supergemotiveerd van. En zo leren ze 
heel veel taal.
“Je kan ook zelf betekenisvolle taken uitlokken met 
een verhaal. Maxim wil bijvoorbeeld heel graag een 
konijntje, maar dat mag niet van zijn ouders. Op 
een dag loopt hij langs een wei en ziet een konijntje 
zitten. Hij neemt het mee onder zijn jas, stopt het 
in de kleerkast maar… dat begint te stinken. En dan 
vraagt Maxim aan de kinderen in de klas om hulp. Of zij 
misschien een hokje kunnen bouwen voor het konijn? 
De kinderen gaan aan de slag. Zo’n activiteit lokt heel 
veel interactie uit als je die goed ondersteunt (‘Wat 
hebben we allemaal nodig?’ ‘Hoe gaan we dat doen?’ 
‘Wat zal mama zeggen?’).

“We voeren allemaal echte gesprekken: aan de 
keukentafel, op café of in de trein. In de klas gebeurt 
dat veel minder, terwijl zulke gesprekken samengaan 
met meer taalontwikkeling. Het is goed om na te 
denken over hoe je anderstalige kleuters zo veel 
mogelijk aan het woord laat.
“Als startende lerarenopleider maak ik zelf van mijn 
‘hoor’-colleges soms ‘gespreks’-colleges: ‘Hoe ga jij het 
verhaal van Maxim aan je klas vertellen?’ ‘Wat doen 
we als een kind tijdens het verhaal iets in zijn thuistaal 
zegt?’ ‘Wat vinden jullie ervan om de thuistaal actief op 
school te gebruiken – goed idee of niet?’ Ik merk dat de 
studenten dan erg betrokken zijn bij het college.”

Carolien Frijns is doctor in de Taalkunde (KU Leuven, 
Centrum voor Taal en Onderwijs) en lerarenopleider 
(Arteveldehogeschool). Ze haalde met haar doctoraat de finale 
van de Vlaamse PhD Cup, www.phdcup.be. Lees ook meer 
in het boek ‘Taal Leren. Van kleuters tot volwassenen’ (Koen 
Jaspaert en Carolien Frijns – Lannoo)
 
Dit artikel is overgenomen van de Vlaamse site klasse.
be onder de ‘Creative Commons Naamsvermelding-Niet-
commercieel-Geen Afgeleide werken 2.0’-licentie. Het stuk 
heeft enkele kleine aanpassingen ondergaan met betrekking 
tot formatering. Het oorspronkelijke interview is gepubliceerd 
op 25 oktober 2017.

In het najaar publiceert de NJPV een Jenaplanboek speciaal 
geënt op het onderwijs aan onze jongste kinderen. Dan volgt 
er ook een Mensenkinderen-themanummer over het jonge 
kind. Ideeën daarvoor zijn welkom op mensenkinderen@njpv.nl

5 motoren voor krachtige taalverwerving bij 
anderstalige kleuters

1. Schotel kinderen een verhaal of een betekenisvolle 
taak voor. Zorg dat je hen motiveert en lok veel 
interactie uit.

2. Ondersteun dat verhaal of die taak visueel, 
bijvoorbeeld met verhaalprenten en/of handpoppen.

3. Voer echte, open gesprekken. Dat verhoogt de 
participatiemogelijkheden van de kinderen en 
draagt bij aan een positieve relatie tussen jou en de 
kleuters.

4. Hanteer een open houding tegenover thuistaal. 
Sta positief tegenover eventuele woordjes in de 
thuistaal.

5. Zorg voor een goed zichtbare vertelhoek en flexibel 
hoekenwerk. Kinderen tot wie je je niet rechtstreeks 
richt, kunnen je gesprek met andere kinderen steeds 
horen en zien en leren zo ongemerkt taal.

Fotografie: Larissa Rand
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Al over 10.00. Tijd voor een pauze. Even wat zuurstof, 
even naar buiten. De Dordrechtse middenbouwers 
van De Bovenkrakers lopen de gang door, bocht om, 
deur door en dan spiraalt er een lint van kinderen 
langs een steile metalen wenteltrap naar beneden. 
Bovenaan de trap sta je hoger dan de majestueuze 
kastanjeboom, die centraal op het speelplein staat. Het 
plein oogt compact, ingesloten als het is door statige, 
oude gebouwen. Vanaf hier kijk je op het dak van een 
zijkapel van de belendende kerk. Hoge boogvensters, 
een ferme steenconstructie. Bovenop dat dak: wel tien 
ballen. 
“Soms”, peinst Quinten vanuit het niets, “zou ik willen 
dat je de zwaartekracht uit kon zetten.” Hij kijkt. Peilt 

zijn gast. Verduidelijkt dan: “Dan kon ik hier óver de 
trapleuning klimmen en zó oversteken en die ballen 
eraf halen.” Tussen waar wij staan en het kerkdakje 
gaapt een onoverbrugbare kloof, een meter of drie 
breed en het is nog zeker zes meter tot de tegels van 
het plein beneden. Geen val die je wil maken. Het idee 
van zo’n gewichtloze eerste stap in de leegte geeft 
een gevoel van vertigo. Mwah, overweegt Quinten 
opgetogen: híj ziet het wel zitten. Beneden gekomen 
verdwijnt hij tussen zijn uitwaaierende groepsgenoten.

Zet de zwaartekracht uit
Op het plein verdeelt stamgroepleider Wilma 
Vermeulen haar tijd tussen vragen van kinderen, een 

In de Dordrechtse binnenstad ligt misschien wel het fraaiste schoolgebouw van 

Nederland – vaker het decor van historische speelfilms, al 106 jaar functionerend 

als school, maar wel met zijn tijd meegegaan. Op de moderne zolderverdieping 

huist stamgroep De Bovenkrakers. En taal is zeg maar echt hun ding. Schrijvend aan 

vrije teksten. Toneelscripts uitwerkend. Filosoferend. Juf Wilma Vermeulen: “Hun 

manier van spreken – zo secuur, zo attent. Soms ben ik echt het publiek van mijn 

stamgroep.”

‘Hun manier van spreken – zo secuur, zo attent’
Schoolreportage: de Statenschool in Dordrecht ademt taal
Geert Bors
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half oog op het voetbalspel en een uitleg over de 
school: “Iedereen vindt het meteen een fantastisch 
gebouw, wanneer je aan komt lopen aan de voorkant. 
Het is ook imponerend. Ciske de Rat en Kruimeltje zijn 
hier opgenomen: als je een statige oude school nodig 
hebt, is de Statenschool een perfecte locatie. Het 
gebouw is 106 jaar oud en is ook al die decennia een 
school geweest en gebleven.” 
Het stadsbestuur van Dordrecht, zich bewust dat 
monumenten baat hebben bij een levenskrachtige, 
functionele bestemming, heeft haar aandacht en 
middelen gegeven voor een modernisering van de 
binnenkant. Zo was de enorme bovenverdieping nog 
niet zo lang geleden een stoffige, amper verlichte 
ruimte – zo eentje als waar Michael Ende zijn 
hoofdpersoon Bastiaan zich laat verstoppen om er 
Het oneindige verhaal te lezen. Inmiddels zijn er grote 
dakramen, fraaie half-open werk- en vergaderruimtes. 
En… huist Wilma’s middenbouwgroep De Bovenkrakers 
er. Trouwens, het is de hoogste tijd terug te gaan: er 
gaan nu andere stamgroepen pauze houden.
Weer terug naar boven zoekt Quinten de gast in de 
klas weer op. “Hoe stel je je het uitzetten van die 

zwaartekracht precies voor?”, vraag ik, “Zet je hem 
uit en dan meteen weer aan als de ballen van het dak 
zijn?” Ja, dat denkt hij wel. “En is het dan een heel 
plaatselijk zwaartekrachtveld dat je uitzet, of móet je 
dan de zwaartekracht van de hele planeet uitzetten?” 
Ginnegappend komt de jongen terug in het lokaal: 
het beeld dat kinderen in Australië of China naar het 
plafond van hun klaslokaal zweven iedere keer dat 
een Dordrechts jochie de zwaartekracht uitzet – en 
andersom – ja, dat staat hem wel aan.
Die neiging je gedachten de vrije loop te laten en 
de consequenties ervan te onderzoeken hoort bij de 
school, zullen Wilma en waarnemend directeur Karin 
Knaap aan het eind van deze woensdagochtend, 
met een koffie in het lege lokaal, verklaren. “Meer 
nog dan met het jenaplanprofiel, trekken wij ouders 
door onze nadruk op kinderfilosofie”, meent Karin. 
“Filosofie vraagt om goed lezen, goed redeneren, je 
zorgvuldig uitspreken. Daar zie je onze nadruk op taal 
heel duidelijk verweven met het hele onderwijs, met 
het samen spreken van Jenaplan, met het levende 
taalonderwijs uit de Freinettraditie”, vult Wilma aan. 
Karin: “Precies. Er zijn heel wat ouders – creatieve, 
eigenzinnige mensen uit de wereld van kunst, cultuur 
en ambacht – die erg vallen voor het autonoom leren 
denken voor hun kinderen. Ouders en kinderen die 
zoeken naar een vrijheid van handelen en denken.”

Alles is taal
10.30. Terug op de zolder is er een korte, efficiënte 
organisatiekring, waarin Wilma haar kinderen elk 
een ruimte in de school geeft om hun toneelstuk te 
oefenen. “Onthoud dat niet iedere stamgroep vrij 
aan het werken is, dus loop en werk rustig. En kom 
op tijd terug, want dan gaan we kijken naar een paar 
stukken die al heel ver af zijn. Daarna, om 11.15, is de 
spreekbeurt van Siem en die neemt een echte imker 
mee.” Alles is taal. Bij alles horen korte verwerkingen, 
kleine aanwijzingen naar zorgvuldiger spreken.

Eiland Dordrecht
De historische binnenstad van Dordrecht is 
helemaal omgeven door water – de Oude 
Maas stroomt er voorbij, en aan de landkant 
scheidt de Spuihaven het gebied van de rest 
van Dordrecht. Op dat ‘eiland’ met ruim 8.500 
inwoners kunnen ouders en kinderen kiezen 
uit vier basisscholen, waarvan er drie regulier 
onderwijs aanbieden. De Statenschool is de enige 
(traditionele) vernieuwingsschool – met Jenaplan 
en kinderfilosofie als het geafficheerde gezicht. 
De school trekt een gemêleerd publiek van 
bewust kiezende ouders en mensen voor wie het 
de school-in-de-buurt is.
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Wil je het taalonderwijs in de stamgroep goed zien, 
dan moet je meedoen, je onderdompelen – een hele 
schooldag, zo luidde impliciet de uitnodiging van Wilma 
aan Mensenkinderen. En dus begon de dag vanochtend 
met het voorlezen van de zelfgemaakte toneelscripts. 
Met de opgesomde lesdoelen ‘spelplezier, lef en 
het schrijven van een script en dat omzetten in een 
toneelstuk’, begon juf Wilma haar kinderen termen uit 
de woordenschatkist voor te leggen – toneelwoorden 
als ‘publiek’, ‘personage’, ‘scène’, ‘advertentie’ en 
‘script’. 
Weet je een woord niet, dan geef je de vraag gewoon 
aan een ander groepslid: Bryanna krijgt het woord 
‘attribuut’. “Ehm… een zitplaats? Nee, ik ben het even 
helemaal kwijt. Ik geef ‘m door.” Max probeert het, 
zoekend naar een fraaie omschrijving: “Attributen… 
zijn spullen… die… gebruikt worden voor… films en 
theatervoorstellingen. Ja… Punt!” 
Daarna worden de eerste scripts voorgelezen. Max 
begint, met zijn toneelmaten Guusje, Faas en Hayley 
– een doldwaas stuk over iemand die aanmonstert op 
een schip. Tips en tops volgen. “Het was supergrappig. 
Die zin: ‘Waarom, wanneer, wat ga je doen?’”, zegt 
een groepsgenoot. “Ja, dat was een krachtige zin, hè? 
Diegene wilde echt héél veel weten.” Iemand anders 
vond het voorlezen van het script, met al die vreemde 
stemmetjes, al heel erg toneelachtig klinken. En ook 
dat ‘chips’ gebruikt mocht worden als woord: “Dat is 
geen scheldwoord. Dat maakt het geschikt voor alle 
leeftijden”, klinkt het wijs. Bij de ‘tips’ wordt gezegd 
dat de scriptschrijvers wel heel vaak gewag maakten 
van een ‘schip dat heen en weer ging’, als ze wilden 
zeggen dat het stormachtig was op zee. Dat kan 
sprankelender, vindt de groep, en Wilma vraagt naar 
synoniemen. “De boot wankelt”, suggereert iemand. 
“…of: gaat op en neer”, zegt een tweede, “Het schip 
wordt van links naar rechts geslingerd”, meent een 
inlevende luisteraar.

Mijn tekst, mijn leesplezier 
11.02. Na verdere oefening worden er in het 
klassentheatertje alvast een paar toneelstukken voor 
publiek opgevoerd. Een spel tussen drie generaties, 
bijvoorbeeld, waarbij opa zijn kleinkind een verhaal 
over ‘het vreemde wezen’ belooft, maar hij komt 
niet aan het vertellen toe. Toch lijkt de suggestie van 
een spookverhaal zich genesteld te hebben in het 
hoofd van de kleinzoon: ’s nachts droomt hij van een 
zombieachtige verschijning bij zijn bed. Het blijkt zijn 
opa, die een grap met hem uithaalt. 
“Seth stond soms met zijn rug naar het publiek”, zegt 
een kritische toekijker. Wilma maakt er een mooie tip 
van: “Speel met en voor je publiek!” Bess, die op toneel 
zit, is complimenteus: “Ik vond het goed toneelspel. 
Toen Siem schrok, ging hij zo stotteren en hakkelen. 
Dat was heel echt.” 

Het startpunt van veel van het (taal)onderwijs op de 
Statenschool is de vrije tekst, uit de Freinettraditie 
– de toneelscripts zijn er een voorbeeld van. “Een 
vrije tekst”, zo definieert stamgroepleider Wilma 
Vermeulen het aan het begin van de middag, “is een 
tekst waarin de schrijver bepaalt wat hij schrijft, hoe 
lang, waarover, waarom. Dat is zeker niet voor iedere 
leerkracht gesneden koek. De meesten hebben het 
nog nooit gezien, behalve als ze hier stage gelopen 
hebben.” Dat herkent schoolleider Karin ook, maar de 
vrije tekst biedt kinderen zo veel: “Ik zet helemaal in op 
leesplezier, en vrije teksten stimuleren dat leesplezier, 
want het verhaal is écht van hen. Hoe vrijer jij mag 
schrijven, hoe meer zin je krijgt in het lezen.”
Dat ‘vrij’ is overigens niet laissez-faire: voor wie niet 
aan het schrijven komt, zijn er interviewtechnieken 
waarbij de stamgroepleider of een ander kind vragen 

kan stellen om de auteur op weg te helpen: neem een 
favoriete plek in gedachten, wat zie je er, wat ruik je 
er, met wie ben je er, wat maak je er mee? Maar het 
is vooral na die eerste schrijfronde dat het werk meer 
dan een stelopdracht wordt. Een tekst die uitgekozen 
wordt, wordt door de hele stamgroep opgetild naar 
nieuwe hoogtes – vaak een prachtig proces, waarbij 
de auteur uiteindelijk kiest welke suggesties ter 
verbetering passen bij de intenties van de tekst: “In 
de vrije tekst-kring analyseren we de tekst. Dan gaan 
we samen intensief doornemen wat er staat, hoe je 
iets nog beter kunt zeggen. Maar je gaat het ook 
hebben over de tijd waarin het stuk geschreven is en 
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of dat consequent zo is. En dan, als de tekst gedrukt 
of publicabel gemaakt moet worden in de digitale 
schoolkrant, komen interpunctie en taalbeschouwing 
aan de orde.”
Het is een bewuste keuze geweest om de vrije tekst 
zo centraal te zetten: “In het begin vonden we alles 
even belangrijk. Maar het is belangrijk dat je ergens 
start en vanaf daar je onderwijs opbouwt. We zijn in 
het verleden door het JAS en hetkan geschoold, om 
als team de pedagogiek en didactiek op één lijn te 
krijgen, en daarbij zijn we het meest bekend geraakt 
met de vrije tekst voor alle taalbeschouwing”, zegt 
Wilma. “Het detoneert nergens met Jenaplan.” Met 
het boekwerk Dat’s andere taal bij de hand, heeft de 
stamgroepleider alle richting en handvat die ze nodig 
heeft: “Ik heb wel collega’s gehad die teleurgesteld 
zijn als ze het openslaan, omdat het geen boek is 
waar in staat wat je precies moet doen. Het is eerder 
een ontwikkelingslijnenboek, waarin 23 leerlijnen 
staan uitgewerkt, die telkens alle taalvaardigheden 
aanraken.” Sterker nog, inmiddels kan Wilma spelen 
met de leerlijnen, en ook een essentie van de leerlijn 
‘vergaderen’ koppelen aan een wo-onderwerp of aan 
een prangende pedagogische situatie, zoals ze hem als 
Jenaplanner herkent.

De imker en de stamgroep
11.20 Siem staat voor het bord. Met imker, die zijn 
witte pak, accessoires en verschillende honingraten 
meegenomen heeft. Siems oom, zo blijkt. Siem 
houdt een geestdriftige presentatie, met af en toe 
confronterend grote macrofotografie van bijvoorbeeld 
een bij die tijdens een steek zijn angel en gifzakje 
verliest. Oom imker houdt zich op de achtergrond, laat 
zijn neef het woord doen en vult soms aan. 
Behalve imker is hij conciërge op een school, wat zijn 
makkelijke omgang met de groep verklaart. Maar dan, 
als het tijd is voor vragen en uiteindelijk de beoordeling 
van verschillende onderdelen van de spreekbeurt, 
merkt ook de imker dat hier iets bijzonders aan de 
gang is: Bryanna heeft de rol van klassenvoorzitter en 
geeft beurten. Het ene kind heeft gelet op inhoud, 
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een tweede had als rol te kijken naar het gebruik 
van de tijd, weer een ander naar de kwaliteit van de 
powerpoint en een vierde heeft nauwkeurig opgelet 
hoe het vragenstellen en rondkijken ging. Siem en Oom 
imker scoren maximaal.
“Mooi was dat”, zegt Wilma later, die tijdens de hele 
vragenronde en spreekbeurtevaluatie niet heeft 
hoeven praten. “De vragen die ze stellen. De manier 
waarop ze die inleiden. De manier waarop ze doorgaan 
op antwoorden die al gegeven zijn – zo secuur, zo 
attent. Ik ben op zo’n moment echt het publiek van 
mijn stamgroep.”
Wilma hanteert het concept ‘Vraag het de kinderen’, 
maar heeft ook haar ‘kleine systeempjes’, zoals ze het 
zelf noemt: “Het gaat om dat stuk ‘leerling-gezel-
meester’. Daarin wil ik dat voor de kinderen steeds 

meer eigenaarschap doorklinkt. Waar het kan en in 
de mate dat ze het kunnen dragen, laat ik kinderen 
werkelijk eigenaar zijn van de dingen die spelen. De 
cultuur van de stamgroep is: wat ik kan en weet, laat 
mij dat zelf doen. Geef me de kaders, en vertel me hoe 
ik het moet doen, maar alleen als dat nodig is. Als je 
zoveel autonomie geeft aan kinderen, gebeurt het ook 
dat ik er door de groep op aangesproken word, als ik 
dergelijke regels overtreed en te veel doe.”
Ook hier helpen de filosofielessen: “Jenaplan is een 
school waar je leert samenleven. Dat betekent met alle 
mensen samen. Je hebt het als groep te doen. Als dat 
hier lukt, lukt dat later in de samenleving ook.”

De cirkel rond
12.55. “Ik raakte zo geïnteresseerd in bijen als volk”, 
verklaarde de imker een uurtje geleden zijn fascinatie 
voor honingbijen en hun complexe manier van 
samenleven als groep. Tja, ik ook, zegt Wilma nu. 
“Daarom ben ik juf geworden. In dit soort onderwijs. 
De groep doet het samen.” “Een spreekbeurt over 
bijen sluit ook mooi aan bij je thema ‘Lentekriebels’ en 
voortplanting”, constateert schoolleider Karin. En dat 
is nog maar één van de cirkels die rond worden aan het 
slot: prachtig was het verhaal van de imker, die vertelde 
hoe veel bijen helemaal niet lang genoeg leven om te 
profiteren van de voorraden die ze aanleggen voor de 
winter. Dat doen ze voor de nieuwelingen in hun volk. 
Precies zoals de oudsten in een stamgroep zorgen dat 
de gezamenlijke cultuur wordt overgedragen van jaar 
tot jaar, zelfs als ze zelf allang uitgevlogen zijn naar 
bovenbouw of voortgezet onderwijs.

Meer informatie:
www.statenschool.opod.nl
Jeroen Tans Werken met vrije teksten – het hele lokaal 
ademt eigen taal (levendleren.nl)



“Ik merk: kinderen willen dat het verhaal klopt”
Column: de transitie naar Jenaplan  
Ingrit Rezelman
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“Juf, hoe schrijf je WOU?” Nick staat naast me en 
kijkt me met vragende ogen aan. De opdracht is een 
prentenboek te schrijven met vogels in de hoofdrol. De 
opdracht sluit aan bij het stamgroepwerk, waar vogels 
ook het hoofdonderwerp zijn. Ik kijk naar Nick. Doordat 
het gaat over vogels, vraag ik me even af of hij de vogel 
bedoelt die die naam draagt – je hebt bijvoorbeeld de 
rode en de zwarte wouw. 

Ik begin met vragen stellen. Wat bedoelt hij precies? De 
vogelnaam? Bedoelt hij een uitroep: ‘Wauw!’? Samen 
komen we eruit: “Nee, juf, gewoon ‘wou’. Je weet 
wel van als je iets wilt…” Ah, daar zijn we. Een korte 
instructie over tegenwoordige en verleden tijd, en 
tegelijk een uiteenzetting over spreektaal en schrijftaal. 
Met een tevreden houding gaat Nick weer verder. Hij 
heeft antwoord op zijn vraag en kan zijn tekst verder 
perfectioneren.

De opdracht sluit aan. Het is een grote opdracht, waar 
heel veel taal in zit. Taal om op te zoeken, taal om 

vragen bij te stellen, taal om instructie over te krijgen. 
Ik heb me een beetje vergist in de grootte. De kinderen 
zijn er weken mee bezig en gaan met elkaar in gesprek. 
De gesprekken gaan over alle aspecten van taal. De 
inhoud van de verhalen komt aan de orde, de vragen 
die dat oproept worden weer opgezocht. Kim wil 
weten waarom kippen eigenlijk niet kunnen vliegen en 
komt met een antwoord op papier. Tegelijk wordt het 
antwoord in het boek verwerkt. Het verhaal wordt er 
completer van. 

Ik merk dat kinderen willen dat het verhaal klopt. Niet 
alleen de inhoud moet kloppen, maar ook de spelling 
en de zinsbouw. Want als je straks je prentenboek moet 
presenteren, dan moet je wel iets kunnen laten zien 
wat goed is. Waar je trots op kunt zijn. De combinatie 
van taal en beeld is een gouden combinatie. Je ziet dat 
kinderen verschillende talenten met elkaar delen en 
dat weer bespreken. Op momenten denk ik terug aan 
enige tijd geleden, toen ik nog werkte uit boeken. Als 
ik nu tegen het aanrecht sta aangeleund en de groep 
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“Ik merk: kinderen willen dat het verhaal klopt”
Column: de transitie naar Jenaplan  
Ingrit Rezelman

rondkijk, zie ik allemaal betrokken kinderen die met al 
die taalonderdelen tegelijk werken en die het beste uit 
zichzelf halen. Misschien lukt het niet bij iedereen, om-
dat de opdracht zo groot is, maar iedereen komt zeker 
stappen vooruit. 

Kinderen uit de onderbouw,
reageren met heel andere vragen. 
Je ziet de bovenbouwers groeien.

De prentenboeken die klaar zijn, worden in de kring 
gepresenteerd. En als ze in de groep gepresenteerd 
zijn, worden ze meegenomen naar de onderbouw. Dat 
is nog eens andere taal! Kinderen uit de onderbouw, 
reageren op een heel andere manier, met heel andere 
vragen. Je ziet de bovenbouwers groeien, vragen be-
antwoorden, zelf beslissingen nemen. “Juf, mag ik nog 
een keer presenteren? Mogen er andere kleuters komen 
luisteren? Juf, mogen we de groepjes bij elkaar zetten? 
Dan kunnen ze meer prentenboeken zien!”

In de week van de contactgesprekken staan alle pren-
tenboeken voor de deur tentoongesteld. Maar niet voor 
lang. Sommige kinderen hebben geen geduld om af te 
wachten en willen het boek onmiddellijk mee naar huis 
nemen. Natuurlijk mag dat. Yasin en Taban bespreken 
hun werk. Yasin is nog niet klaar. “Even kijken als mijn 
tekeningen droog zijn!” “Óf”, zegt Taban. “Wat?” zegt 
Yasin. “Het is niet ‘als’… Het is ‘of’. OF mijn tekeningen 
droog zijn.”

Dit is de slotcolumn van Ingrit Rezelman. Haar school 
in Deventer was tot vorig jaar een daltonschool en 
ging, als tweede locatie van De Kleine Planeet, in 
transitie naar Jenaplan. Ingrit deed in deze reeks verslag 
van wat ze tegenkwam, wanneer je van leerkracht 
stamgroepleider wordt.
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De stamgroep van Ingrit maakt een prentenboek over vogels. Ze 

zijn zo enthousiast dat echt álles moet kloppen: inhoud, maar ook 

spelling en zinsbouw. “Op momenten denk ik terug aan enige 

tijd geleden, toen ik nog werkte uit boeken”, zegt Ingrit, “Als 

ik nu rondkijk, zie ik allemaal betrokken kinderen die met al die 

taalonderdelen tegelijk werken en die het beste uit zichzelf halen.”



‘Taal is emotie, taal is identiteit. Taal is alles.’ 
Interview met taalexpert Brigitte Waelpoel-Vogten 
Judith Knapp
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Redactiedebutant Judith Knapp zocht taalexpert Brigitte 

Waelpoel-Vogten op. Met een kop Zuid-Limburgse koffie in 

de hand, bespraken zij de verwondering die je kan overvallen 

als je voor het eerst een andere taal hoort. Maar vooral is er 

aandacht voor onderwijs aan anderstaligen. En dat vraagt 

nét een ander denken dan vaak gangbaar is. Complexer 

hoeft het er niet van te worden. Brigitte: “Leer van mensen, 

van kinderen. Observeer, luister en speel met elkaars taal. 

Zet kleine stapjes. Spreek je verwachtingen uit, maak alles 

bespreekbaar.”



“Ik zie het onderwijs aan nieuwkomers van vele kanten. 
Mijn taak als coördinator ‘nieuwkomers in Parkstad’ 
is, onder meer, het zien van elk ‘nieuw’ gezin. Na een 
uitgebreide intake kan ik bepalen dat een kind naar een 
goede onderwijsplek kan gaan. Vervoer van die kinderen 
is tot nu toe ook mijn verantwoordelijkheid. Ik coach 
de leerkracht en onderwijsassistent van de taalklas. En 
voor alle scholen binnen het schoolbestuur ben ik de 
vraagbaak voor NT2.”

Jeugdherinnering: een tv vol nieuwe klanken
“Als ik vroeger, ik was een jaar of vijf, tv keek en hoorde 
dat er een andere taal werd gesproken, raakte ik meteen 
geïnteresseerd. Die herinnering is heel levend: het 
horen van die andere taal, het besef dat mensen andere 
woorden, andere klanken gebruiken voor hetzelfde 
voorwerp. Ik vroeg me echt af wie dit zo had bedacht, 
hoe was dit zo gekomen? Waarom noemde men een 
bloem hier in Nederland ‘bloem’, terwijl datzelfde 
levende object in andere talen heel anders werd 
genoemd?
Nog steeds kijk ik dikwijls naar anderstalige series, 
momenteel een IJslandse serie, en ben dan veel bezig 
met vragen als; ‘Hoe is deze klank, dit woord, ontstaan? 
Waar komt dit vandaan?’. Ik zoek naar herkenning, 
het liefst zo breed mogelijk. Enerzijds omdat het leuk 
is patronen te ontdekken, anderzijds omdat ik mezelf 
graag wil voorbereiden wanneer ik in landen kom 
waar een andere taal wordt gesproken. Ik bereid me 
dan uitvoerig voor: Frans, Zweeds, Spaans. Het is fijn 
als ik kan vragen hoe laat een bus arriveert en nog 
fijner wanneer ik merk dat ik ook in staat ben om het 
antwoord te begrijpen. Onlangs ben ik gestart met het 
leren van gebarentaal. Ook heel boeiend en uiteraard 
handig, gezien mijn werkzaamheden voor cluster II-
leerlingen.”

Werken in het AZC

“Daarnaast vind ik het in de ontmoeting met andere 
mensen haast een voorwaarde om snel een basis in het 
communiceren te creëren. Dat start dikwijls met gebaren 
en mimiek, iets waar ik ervaring mee heb opgedaan 
toen ik werkzaam was in het AZC in Gulpen. Men had 
mij benaderd met de vraag het onderwijs voor 60 AZC-
leerlingen te organiseren en vorm te geven. Hiervan had 
het leeuwendeel een Syrische achtergrond, één kind was 
Iraans en eentje kwam uit Wit-Rusland. 
Ik sprak geen Arabisch, maar vanuit empathie lukte het 
om contact te maken. Er werd tevens een tolk ingezet die 
Engels had gestudeerd. Aan deze tolk vroeg ik meteen 
hoe ik kon groeten in het Arabisch, wat de betekenis 
was van ‘goedenavond’, ‘hoe gaat het’ en ‘dankjewel’. 
Omdat hij alles vertaalde, voerde hij ook het gesprek. 
Ik voelde echter de drang zelf een actievere rol tijdens 
deze gesprekken te spelen. Met een paar geleerde 
basiswoorden en -zinnen lukte dat vrij aardig.
Ook de teamleden die ik, in samenwerking met het 
schoolbestuur, had gevraagd om mee te helpen, waren 
heel gemotiveerd. En empatisch. Velen deden hun best 
om woorden te leren, sommigen namen zelfs Arabische 
les. Voor de kinderen was dat een stimulans. Bovendien 
merkten ze hoe moeilijk wij het soms vonden om hun 
taal te leren, waardoor zij het worstelen met onze taal 
konden relativeren.”

Een gedeeld doel, voorbij de verschillen
“Mijns inziens is het van groot belang om duidelijk met 
elkaar te communiceren met betrekking tot elkaars 
verwachtingen. Zo was ik eens getuige van een gesprek 
van een moeder met een GGD-arts. De arts vertelde 
over voorbehoedsmiddelen waarop de moeder meteen 
haar gezicht afschermde. Ze sprak op non-verbale wijze 
klare taal: hier wilde ze niets over horen. Ze vertelde dat 
in haar cultuur en binnen haar gezin nooit over zulke 
onderwerpen werd gesproken. 
De arts reageerde heel rustig en respectvol, maar tevens 
heel duidelijk. Ze legde uit dat ze het standpunt van 
moeder begreep en wilde respecteren, maar dat ze 
beiden uiteindelijke hetzelfde doel nastreefden: het 
voorkomen van een ongewenste zwangerschap bij 
de 14-jarige dochter. Zo’n mooi moment: het had te 
maken met afstemming, met het verduidelijken van 
een gezamenlijk doel, de verwachtingen van elkaar en 
zorgde tevens voor een prachtige opening.

Afghaans gezin aan de schoolpoort
“Het werken met anderstaligen is voor mij begonnen 
op een school in Voerendaal (Limburg). Ik was destijds 
leerkracht en ib’er. Het was een school waar voornamelijk 
kinderen uit de buurt kwamen. Op een dag stond er 
echter een Afghaans gezin voor de schooldeur. Dit gezin 
woonde nog maar net in de buurt en ze wilden graag 
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onderwijs voor hun kinderen regelen. Sommige mensen 
wisten niet goed hoe ze deze mensen konden helpen. 
Ik was echter meteen enthousiast en kreeg de opdracht 
me over hen te ontfermen. Even later kwamen meer 
kinderen uit andere landen; Sri Lanka, China en we 
kregen ook met regelmaat te maken met geadopteerde 
kinderen. Het was zaak dat ik mij bijschoolde in NT2. 
Koren op mijn taalmolen, natuurlijk!
Met betrekking tot het lesgeven stonden vragen 
centraal als: ‘Waar begin ik? Moeten de kinderen 
eerst Nederlands leren? Moet ik eerst starten met het 
automatiseren van tafeltjes? Wat is wijsheid?’ Ik besloot 
‘gewoon’ te beginnen waarbij ik sowieso veel aandacht 
schonk aan het opbouwen van een relatie, het creëren 
van een vertrouwensband met zowel de kinderen, hun 
ouders en mijn collega’s – een mooie, intense tijd.”

Een veilige band
“In hun eigen klas waren deze kinderen dikwijls verstild 
geraakt door een gevoel van onzekerheid, wellicht 
ontstaan door wederzijds onbegrip. In mijn taallessen, 
met groepen van vijf of zes kinderen, kon ik ze extra 
aandacht geven – wat hen zichtbaar goed deed. En ze 
ervoeren er een vorm van gelijkheid: niemand kon elkaar 
verstaan, iedereen worstelde met hetzelfde ‘probleem’. 
Geen enkele leerling was in staat om verbaal een 
behoefte te uiten en dat zorgde voor een veilig gevoel 

en wederzijds begrip. De druk van prestatie viel weg, ik 
kreeg destijds alle ruimte. 
Uiteraard werd er wel thematisch gewerkt, maar er 
was geen tijdslimiet. Het eerste doel was het creëren 
van veiligheid. Daarmee kwam er rust en acceptatie. Zo 
werkte ik bijvoorbeeld veel met beeld- en fotomateriaal, 
wat veel losmaakte. Kinderen die voorheen niet 
durfden te spreken, leken hun remmingen te verliezen. 
Ze maakten geluid, probeerden hun stembanden uit, 
schreeuwden, zongen keihard mee tijdens liedjes. Ze 
hoorden hun eigen stem en varieerden met klank en 
volume.
Hoewel ik enorm genoot van mijn werk, de nieuwe 
relaties, maakte ik tegelijkertijd – op geheel andere wijze 
– kennis met het thema ‘afscheid’. Toen ik een keer een 
week lang thuis gezeten had met de griep en weer naar 
mijn werk kwam, ontdekte ik dat er een kind uit mijn 
groep miste. Het gezin had geen verblijfsvergunning 
gekregen en verdween in de illegaliteit. En weg was dan 
ook echt weg. Als leerkracht en begeleider investeer je 
in een relatie, in een leven en opeens is het afgelopen. 
Dat is erg verdrietig en vreselijk moeilijk om mee om te 
gaan.”

Maak meertaligheid gewoon
Brigitte peilt ook haar interviewer. Soms verandert het 
vraaggesprek in een dialoog. Over diversiteit en de 
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Wat kun jij doen in de stamgroep? 

• Groet elkaar ’s morgens in een andere taal. Tel tot tien of zing een (verjaardags)lied in een andere taal. 
Wees als leerkracht geïnteresseerd en laat zien dat je ook aspecten van de taal wilt leren.

• Alle talen en klanken zijn welkom, het is onnodig om er om te lachen. Wees bewust van klanken die 
in de ene taal wel voorkomen en in een andere taal niet. Vertel over je mooiste woord: ‘Zullen we het 
nazeggen? Waar voel je de klank?’ Een baby kent alle klanken, maar wij leren het af door ons aanbod, de 
kwaliteit en de plek waar een kind opgroeit. In een klas kun je hier weer opnieuw kennis mee maken.

• Laat leerlingen overleggen na een instructie. Volg de eerder genomen stappen om toe te werken naar het 
vertalen in het Nederlands.

• Gun een kind taalbronnen. Werkt een leerling alleen of is er geen taalmaatje, laat hem of haar dan de 
betekenis opzoeken via internet of een andere bron.

• Maak taal zichtbaar in de klas; plak woordjes – in alle aanwezige talen – en plaatjes bij een thema en hang 
dit vervolgens op. Vraag ouders om hulp, dit zorgt tevens voor actieve betrokkenheid.

• Spreek af wanneer leerlingen hun moedertaal mogen spreken. En licht ook andere ouders in over deze 
afspraken. Op sommige scholen wordt het spreken van de moedertaal verboden, maar de moedertaal kan 
enorm helpend zijn. Duidelijke afspraken kunnen wonderen doen: je kunt bijvoorbeeld een kurkje maken 
met een Nederlandse vlag wanneer het wenselijk is om Nederlands te spreken en een vlag van het eigen 
land wanneer de moedertaal gesproken mag worden.

• Richt de hoek in met materialen uit verschillende landen/culturen. 
• Bekijk je lesmethodes kritisch: bieden die voldoende variatie aan cultuur aan?
• Scaffolding: bouw een steiger voor het kind. Door middel van scaffolding biedt de leerkracht 

ondersteuning aan die telkens nét het huidige niveau van het kind overstijgt. In plaats van overvraagd 
worden, is er juist sprake van stimulatie en uitdaging. Hierdoor kan het kind een hoger niveau behalen. En 
het mooie van steigers is dat je ze weer kunt afbreken wanneer er sprake is van beheersing.



vele mogelijkheden en onmogelijkheden die je tegen 
komt in de praktijk. Over hoe het vuur van de hoop blijft 
branden dat het ooit lukt om met z’n allen samen te 
leven en hoezeer taal en cultuur nog steeds veroorzaker 
kunnen zijn van barrières. Wanneer je zulke thema’s 
samen bespreekt, het met elkaar eens bent, lijkt het 
bijna een vanzelfsprekendheid. We weten echter beiden 
hoe moeilijk het zo nu en dan nog steeds is om zaken te 
implementeren, te accepteren en op respectvolle wijze te 
benaderen. Taal is cultuur en vice versa. Taal is alles.
Brigitte vervolgt: “Wanneer we voor de klas staan is het 
prettig als het thema ‘meertaligheid’ of ‘anderstalig’ 
wordt besproken. Op die manier kun je ervoor zorgen 
dat het ‘gewoon’ wordt gevonden dat er mensen zijn 
die andere talen spreken. Iets dat natuurlijk ook gewoon 
is. Denk maar aan alle dialecten die we in Nederland 
hebben. Het is aan jou als leerkracht om daarin een 
open houding aan te nemen, zodat kinderen, ouders 
en naasten kennis kunnen maken met ‘het onbekende 
andere’. Het laat zien dat het spreken van een andere taal 
niet hoeft te betekenen dat je anders in het leven staat.
Door elkaar ruimte te geven worden mogelijkheden 
gecreëerd. Ik herinner me een mooi moment tijdens een 
schoolreisje met de kinderen van het AZC. We zaten in 
een bus en besloten liedjes te gaan zingen. Ik wilde graag 
een Arabisch liedje horen. De leerling uit Wit-Rusland had 
inmiddels Arabisch geleerd uit eigen initiatief; het Iraanse 
kind herkende al veel woorden. Ze konden meezingen. 
En hoewel deze leerlingen elkaar nog maar relatief kort 
kenden, deelden ze de interesse voor dezelfde liedjes, 
dezelfde thematiek. Je zag aan hun blik, hun houding, 
dat ze genoten van de muziek, van dat moment. Taal is 
emotie, taal is identiteit en tijdens dit moment werden al 
deze elementen samengevoegd.”

Zet de moedertaal functioneel in
“Wanneer kinderen uit ander een taalgebied komen, 
bezitten ze al de nodige kennis over de wereld – over 
sociale interactie, gedrag, vakken als wiskunde, ga zo 
maar door. Ze hébben een bult aan kennis, maar ze 
kunnen dat nog niet uiten in de Nederlandse taal. Dan 
gaapt er dus een enorme kloof tussen hetgeen je in 
je eigen taal aan begrippenkennis, vaardigheden en 
strategieën beheerst en hetgeen je in de Nederlandse taal 
kunt laten zien. De algemene overtuiging is echter dat je 
iets pas beheerst wanneer je dit zelf kunt benoemen. Daar 
word je hier, zeker in het begin, op afgerekend. 
Mede daarom zie ik graag een aanbod waarin de 
moedertaal wordt geïntegreerd in het programma voor 
nieuwkomers. Zo kunnen de kinderen doorontwikkelen 
en wordt de moedertaal functioneel ingezet. Door te 
werken met, bijvoorbeeld, een apart taalblad kan je dit 
in de klas vormgeven. In de ochtend werken de kinderen 
dan in de aparte klas, ’s middags nemen ze deel aan het 
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reguliere groepsprogramma. Om te voorkomen dat 
de kennisontwikkeling stil komt te staan – doordat je 
bijvoorbeeld enkel bezig bent met het leren van de 
Nederlandse taal – kun je deze leerlingen de instructies 
van diverse vakken laten volgen. 
Laat ze bijvoorbeeld eerst een filmpje zien over de 
desbetreffende instructie. Vervolgens kunnen ze in 
hun eigen taal aan de slag met het verwerken door 
te schrijven of te tekenen. Leerlingen die eenzelfde 
taal spreken mogen samen overleggen. Tot slot wordt 
hetgeen de leerling heeft geschreven of getekend 
vertaald naar het Nederlands. Allerlei hulpmiddelen 
kunnen worden ingezet. Wat heel fijn werkt is de 
‘google translate-app’. Je kunt een foto van het stukje 
tekst maken of de leerling laten voorlezen en dit wordt 
vervolgens vertaald door de app. Op deze manier kun je 
de voorkennis van de leerling toetsen en weet je wat je 
als leerkracht op niveau kunt toevoegen.
Door de moedertaal een duidelijke plek te geven, toon 
je oprechte waardering voor de andere identiteit. We 
koesteren nogal snel vooroordelen. Wanneer iets in 
Engels of Duits wordt aangeboden wordt daar lang 
niet zo ‘moeilijk’ over gedaan. Ontmoeten we andere 
vreemde talen, lijkt het al snel een hele toestand om 
tot elkaar te komen . We hebben het dan over een 
‘minderheidstaal’. Dat geeft aan dat sommige talen een 
ander karakter en zelfs een andere status hebben.”

De voordelen van meertaligheid
Samenvattend vult Brigitte aan: “Tot slot wil ik graag de 
drie pijlers context, interactie en taalsteun benoemen 
omdat deze van essentieel belang zijn voor anderstalige 
kinderen. Context: tijdens het thematisch werken 
neem je als vanzelf uitgebreid tijd om de context uit 
te werken. Interactie: veel onderwijssituaties zijn nog 
dikwijls eenrichtingsverkeer. Ik raad aan om veel open 

vragen te stellen, overlegmomenten te creëren en 
antwoorden in twijfel te trekken zodat de leerlingen 
geprikkeld worden en blijven. Taalsteun: de moedertaal 
kan steun geven, net als hetgeen jij teruggeeft aan de 
leerling. Gebruik een woord daarom altijd in de goede 
vorm en op de natuurlijke manier.
Vaak hoor je het advies ook in de thuissituatie 
Nederlands met elkaar te praten. Ik adviseer echter om 
dit te beperken tot het bespreken van, bijvoorbeeld, 
het nieuws. Of speel een spelletje en gebruik dan 
Nederlands. Er zijn echter kinderen die de voorkeur 
geven aan Nederlands of ouders die niet willen dat 
de eigen taal nog wordt gesproken. Toch blijft het 
belangrijk om de eigen taal en cultuur te omarmen. 
Onderzoekers hebben aangetoond dat, wanneer 
je tweetalig bent, je beschikt over twee stapeltjes 
woordenschat. Deze stapeltjes zijn niet even groot 
en het kost misschien meer tijd omwoordbegrip en 
klankleer eigen te maken. Maar uiteindelijk zijn er 
toch vele voordelen aan meertalig zijn. Zo hebben 
onderzoekers aangetoond dat het zorgt voor een 
verbeterde concentratie, het maakt flexibeler in 
denken, zorgt voor een grotere wereldkennis en stelt je 
in staat om makkelijker andere talen eigen te maken. 
Het vermindert zelf de kans op vroege alzheimer.”
“Ik schets een ideaalbeeld, iets dat ik me terdege 
besef”, zegt Brigitte tot slot. “Toch blijf ik ervan 
overtuigd dat het meer dan de moeite waard is. 
Mijn advies is dan ook om niet al te complex over 
anderstaligen denken. Het omringt ons misschien 
meer dan we denken. Leer van mensen, van kinderen, 
observeer, luister en speel met elkaars taal. Maak kleine 
stapjes in de praktijk. Spreek je verwachtingen uit, 
maak alles bespreekbaar. Uiteindelijk draagt het bij aan 
een rijker onderwijs en daarmee aan een rijkere wereld 
en samenleving.”
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Sprookjes bestaan niet. Of toch wel?
Filosofie: is taal verbonden aan iets echts in de werkelijkheid? 
Maaike Merckens-Bekkers

Taal. Zelden worden we ons gewaar hoe ongrijpbaar en boeiend dat eigenlijk 

is. Tot je gaat filosoferen. Over kabouters bijvoorbeeld. Steffi meent dat je 

nooit kunt zeggen dat kabouters niet bestaan. Ayoub: “Maar er is niemand die 

ooit een echte kabouter heeft gezien.” Steffi, mijmerend: “Hoe kan er nou een 

woord bestaan voor iets dat niet bestaat?”

‘hoe kan er nou een woord 
bestaan voor iets dat niet bestaat? 

Het lijkt wel verstoppertje!’
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Sprookjes bestaan niet. Of toch wel?
Filosofie: is taal verbonden aan iets echts in de werkelijkheid? 
Maaike Merckens-Bekkers

Taal is een oneindig ongrijpbaar en boeiend fenomeen 
waar we ons meestal onbewust de hele dag van bedienen. 
En zeker bij het filosoferen blijkt steeds opnieuw dat de 
woorden die we gebruiken bij nader inzien voor veel meer 
uitleg vatbaar zijn dan we op het eerste gezicht dachten. 
We hebben verhalen nodig om onszelf en de anderen be-
ter te begrijpen maar een filosofisch interessante kwestie 
is: zeggen deze verhalen iets over de wereld om ons heen 
of zeggen ze vooral iets over onszelf, wij mensen?

Op deze middag in Nuenen, in groep 7 komt het gesprek 
op kabouters. Sommige leerlingen voelen zich wel iets te 
oud om nog over kabouters te praten, maar Steffi heeft 
er zin in vandaag en meent dat je nooit kunt zeggen dat 
kabouters niet bestaan. Want ze heeft er gisteren nog een 
gezien, haar moeder wees haar een heel klein mannetje 
aan en zei: ”Kijk eens, wat een kabouter!” Ayoub is duide-
lijk niet zo onder de indruk van dit argument want je kunt 
iemand wel een kabouter noemen maar dat wil nog niet 
zeggen dat het ook een kabouter ís. Volgens hem heeft 
niemand ooit een echte kabouter gezien. 

En hier wordt het natuurlijk spannend. Want: wat is 
een echte kabouter? Na veel heen en weer gepraat 

komt Roos tot de conclusie dat kabouters alleen 
maar in sprookjes bestaan maar niet in het echt. 

Je komt op straat heus geen kabouter tegen 
waar je gezellig mee kan spelen of iets derge-

lijks. Steffi, nog steeds niet overtuigd, blijft 
bij haar mening, want hoe kan het nou 
dat er een woord bestaat voor iets dat niet 
bestaat? Het lijkt wel verstoppertje spelen.

Deze bijzonder relevante taalkwestie heeft 
ook de Oostenrijkse filosoof Ludwig Witt-
genstein (1889-1951) beziggehouden. Vol-
gens hem kun je niet zeggen dat een woord 
direct verwijst naar iets bestaands in de 
werkelijkheid, maar is elk woord zelf weer een 

interpretatie van die werkelijkheid. Er zijn geen vaststaan-
de definities, bijvoorbeeld van het woord kabouter. De 
betekenis van dat woord verandert steeds weer door de 
manier waarop een taalgemeenschap het woord gebruikt. 
En de manier waarop we taal gebruiken bepaalt weer de 
betekenis van een woord. Taal is dus niet iets neutraals 
waarmee we de wereld kunnen beschrijven, maar is ook 
steeds een menselijke vertaalslag van onze waarnemingen 
en daarmee dus ook immer veranderlijk.

Dit nog even terugbrengen naar het niveau van de kabou-
ters. Het lijkt erop dat de definitie die Ayoub in zijn hoofd 
heeft van een kabouter duidelijk een andere is dan die van 
Steffi. En wie van beiden nu gelijk heeft… ja, daar kunnen 
we nog heel lang over filosoferen.

Maaike Merckens-Bekkers en Sabine Wassenberg schrijven 
dit schooljaar om en om een filosofiecolumn. Hun organi-
satie WonderWhy verzorgt trainingen, schrijft lesmateriaal 
en begeleidt scholen om het filosoferen toegankelijk te 
maken voor het onderwijs. www.wonderwhy.nl
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Begrijpend lezen is bij uitstek een veld waarin de taalvaardigheid van je kinderen 

aangesproken wordt. Stamgroepleider Kees Groos gaat na welke methodes voor 

hem werkten. Intussen is een oude vraag uit zijn jenaplanopleiding blijven spoken. 

Achttien jaar later, bewegend tussen structuur en improvisatie, methode en 

persoonlijke inbreng, begrijpt Kees die vraag opeens veel beter.

Moet een stamgroepleider de krant lezen?
Beschouwing: over leesmethodes en je eigen engagement 

Kees Groos

“Moet een stamgroepleider de krant lezen?” Op de 
pabo volgde ik gelijktijdig de jenaplanopleiding. Gerrit 
Fronik gaf er een module en stelde ons, aspirant-stam-
groepleiders, die vraag. Ik deed dat in die tijd weinig. 
Ik snapte de vraag ook eigenlijk niet zo. Wat deed het 
ertoe? Hoe het gesprek verder ging, weet ik niet meer; 
de vraag is wel altijd blijven hangen. Een ander deel van 
de jenaplanopleiding was de discussie over methodes: 
wel of niet gebruiken? Mensen die zo stellig aangaven 
dat methodes absoluut niet gebruikt mogen worden 
vond ik altijd wat star.

Geëngageerde teksten
Toen ik net begon in de bovenbouw van jenaplanschool 

de Canadas, gaven we het vak begrijpend lezen met de 
Samsam. We werkten uit klappers met fragmenten uit 
dat tijdschrift. Hierin stonden maatschappelijk geënga-
geerde teksten van gebieden over de hele wereld. 
Meestal van plaatsen waar het niet zo goed ging en niet 
zo leuk was. Kinderen planden een tekst in en deden 
een verwerking via ‘vragen over de tekst’. Wanneer een 
klapper uit was, begon een kind in de volgende. Op 
eigen tempo en individueel. 
We besloten dat dit niet zaligmakend was en gingen 
over op een methode, Lees je wijzer. Een werkboek-
je waarbij we eens in de week instructie gaven in de 
niveaugroep. Meestal gaf ik de lessen volledig geïmpro-
viseerd en intuïtief. Ik vond het gesprek rondom de les 

Fotografie: Joop Luimes



-  augustus 2019 25

Moet een stamgroepleider de krant lezen?
Beschouwing: over leesmethodes en je eigen engagement 

Kees Groos

toen al belangrijker dan de antwoorden op de ‘vragen 
over de tekst’. Zo was er een les over de Tweede Wereld-
oorlog. De gesprekken, vragen en opmerkingen van de 
kinderen lokten mij uit tot vertellen en wedervragen te 
stellen. Het werd een soort mini-wo-thema in één les, 
misschien twee. De tijd vloog dan voorbij. Veel vaker wa-
ren de onderwerpen minder relevant, voor de kinderen 
en ook voor mij. 
Met de komst van een inspecteur dacht ik toch maar eens 
de les voor te bereiden. Deze inspecteur leek recht uit 
een kinderboek gekropen te zijn. Autoritair, zwijgzaam, 
lang, grijs en in pak. En, man, mijn les was, denk ik, saai 
en vervelend. Ik weet nog dat ik ook niet heel enthou-
siast praatte over begrijpend lezen of over het onder-
werp. Wat en of dat consequenties heeft gehad voor de 
school is mij bespaard gebleven. Mijn MT zal de even-
tuele klappen hebben opgevangen.  

Brief aan Jacques Vriens
We voelden in onze bovenbouw dat een losse Lees je 
wijzer -les per week niet echt een meerwaarde had. Na 
een paar jaar gingen we over op de methode Taal en 
spelling in beeld. Daar zat ook ‘lezen in beeld’ bij. En 
dat werd logischerwijs onze nieuwe methode. Deze 
methodes hebben per blok een thema, bijvoorbeeld ‘je 

omgeving’. Er was dan in ieder geval samenhang tussen 
de thema’s binnen deze drie vakgebieden.
Maar al snel waren we toch ontevreden. En ook de 
kinderen liepen niet over van enthousiasme. Dat uitte 
zich bijvoorbeeld toen we bij begrijpend lezen een in-
terview met Jacques Vriens behandelden, terwijl we een 
paar maanden daarvoor Jacques Vriens écht op bezoek 
hadden gehad. Dat kwam omdat hij in de krant zijn zorg 
geuit had over het gebrek aan leesplezier bij kinderen 
en op basisscholen. We hebben toen met de groep een 
foto gemaakt en een brief gestuurd waarin de kinderen 
vertelden wat zij allemaal aan leesbevordering doen. En 
vooral, hoe leuk dat is! Om zijn bezoek heen bouwden 
we een viering met alle stamgroepen en ook Jacques 
deed een duit in het zakje. Zo leidde een krantenartikel 
tot een wo-thema op zich. En tot een onvergetelijke dag. 

Waardevolle momenten
Op naar iets nieuws ontdekten we dat Kidsweek een 
begrijpend leeslijn had. We werden enthousiast van een 
actuele tekst die ertoe deed, waar de kinderen op dat 
moment wat aan hadden. Daar zijn we mee aan de slag 
gegaan. Onze verwachting kwam deels uit: iedere week 
een actuele tekst met een aangeboden strategie, met 
bordles en verwerking, al dan niet digitaal. 
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Het klonk als een feest. De onderwerpen kwamen uit de 
krant en het bespreken ervan was geweldig. De uitwis-
seling tussen kinderen over wat ze al weten, de vragen 
die ze hebben en wat ik ze nog kan vertellen of wat 
ze op kunnen zoeken – het vormde steeds waardevolle 
momenten. Toch merkte ik met name in de verwerking 
dat kinderen er wel genoeg van kregen. Er schortte van 
alles aan de digitale omgeving en daarbij werd het niet 
levend: kinderen werkten nog steeds de lesjes af en 
raakten gefrustreerd over de beroerde omgeving. Onder 
in beeld stonden ook cijfertjes zodat de kinderen konden 
zien hoeveel ‘vragen over de tekst’ ze nog moesten.
Meer en meer begon ik met mijn groep teksten te zoe-
ken die verband hielden met het wo-thema dat aan de 
orde was, en hielden we intussen de doelstelling en de 
werkvormen van de methode aan. We maakten de over-
stap naar Nieuwsbegrip. Vergelijkbaar met Kidsweek, 
maar veel degelijker opgezet. Daar zijn we nu gebleven. 

Levend en relevant
Waar ik al een tijd stiekem mee gestopt ben, is het 
bespreken van de woorden uit woordenschatlessen, om-
dat die woorden vaak – volledig gespeend van iedere 
context – worden afgevuurd op een nietsvermoedend 
kind, bij wie vervolgens de motivatie ontbreekt om 
ermee aan de slag te gaan. 
De tijd die hierdoor vrijkomt gebruik ik voor begrij-
pend lezen. Ik behandel één tekst in de twee, drie en 
soms vier weken. We lezen hem, praten erover, lezen 
hem nog eens met potlood in de hand om sleutelwoor-
den, signaalwoorden, verbanden, letterlijk/figuurlijk 
taalgebruik aan te geven. We bespreken het klassikaal, 
in groepjes of duo’s. Daarna maken ze er een tekening, 
mindmap, samenvatting of presentatie van. We stellen 
vragen aan elkaar en discussiëren over stellingen. 
Je merkt dat kinderen zich de woorden uit de tekst ei-
gen maken en gaan gebruiken. De woordenschat groeit. 
We gebruiken bij een thema altijd bijpassende teksten 
uit het archief van Nieuwsbegrip of uit boeken die we 
zelf erbij zoeken. De doelstellingen en de terminologie 
van de methode houden we aan. De lessen zijn levend, 
relevant en afwisselend. Er zijn ook weinig tot geen 
‘vragen over de tekst’. 

Maandelijkse pubquiz, soms een museum
De vrijheid die je voelt als je geen ‘opgedragen’ tekst 
per week afwerkt en de ruimte neemt om een tekst 
fatsoenlijk te doorgronden, is wonderlijk. De motivatie 
van de kinderen wordt zienderogen groter. Omdat de 
teksten passen bij het wo-thema, is het al bijna geen 
apart vak meer. Het is ook eigenlijk helemaal geen vak, 
maar een vaardigheid. Een vaardigheid die het leukst is 
als het begint te leven. 
Kinderen oefenen met het doorgronden van een 

tekst en kunnen de informatie meteen gebruiken in 
tekeningen, werkstukken, toneelstukken, teksten of 
gesprekken voor het thema. Kinderen die geen drie 
weken nodig hebben voor een tekst, kunnen zelf op 
zoek naar aanvullende of verdiepende informatie en 
andere verwerkingsvormen. Soms hebben we dingen 
al klaargezet die aansluiten, soms kunnen ze zelf op 
zoek. In die verwerking kun je al veel differentiëren.
Naast het aanleren van bepaalde vaardigheden is het 
wat mij betreft onontbeerlijk dat de stamgroepleider 
inspireert, verwondert, informatie verdiept en aanvult. 
Ik verbreed hun horizon, leg dilemma’s voor of stel 
doordenkvragen, ook maken we een paar goede 
grappen. Voor dit alles is natuurlijk een zekere mate 
van algemene ontwikkeling nodig. En met de maande-
lijkse pubquiz die ik bezoek merk ik dat mijn algemene 
ontwikkeling heus niet bovengemiddeld groot is. Maar 
het helpt als een stamgroepleider de krant leest. En 
ook af en toe musea bezoekt.

Geen anti-methode-extremist
Vorig jaar kwam er weer een inspecteur bij ons op 
school. En ook bij mij in de klas. Deze keer was het het 
tegenovergestelde van het stereotype van weleer: een 
wat alternatief ogend persoon van middelbare leeftijd, 
klein en vrouw. Ik nodigde haar uit aan een tafel-
groepje en begon vol trots te vertellen wat we deden. 
Ik geloof dat die consequenties heel wat positiever 
waren.
Ik stond altijd een beetje sceptisch tegenover die ‘gei-
tenwollensokken’ in jenaplanland die iedere methode 
de deur uit willen: je hoeft het wiel toch niet steeds 
weer opnieuw uit te vinden? Maar ik begin steeds 
meer te voelen wat dit met het enthousiasme bij jezelf 
en de kinderen kan doen. 
Ik ben nog steeds geen anti-methode-extremist. Het 
inoefenen van een vaardigheid kan heel goed op een 
methodeachtige manier en er zijn veel mensen die dat 
al voor ons hebben bedacht. Daarnaast geeft de op-
bouw in de leerlijnen wel houvast. Maar als ik verder 
fantaseer dan zouden we met de stelopdrachten ook 
veel meer kunnen bereiken dan we nu doen. Het oefe-
nen van taal en spelling in eigen teksten, waar je vaak 
over leest, vind ik een inspirerende gedachte. Wellicht 
duurt dat ook weer achttien jaar, maar ik moet toch 
tot mijn zeventigste werken, dus ik heb nog even.
Dan die nazoemende startvraag. De algemene ontwik-
keling van een stamgroepleider moet goed zijn. Wil je 
als inspirator voor de kinderen echt een meerwaarde 
zijn en daarbij de wereld in school halen, dan dien 
je van die wereld op de hoogte te zijn. Het lezen van 
een krant is daarbij een goed idee! De vraag die Gerrit 
 Fronik me op de pabo voorlegde, beantwoord ik nu 
met een overtuigd en overtuigend ‘ja’.
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Jaap ter Steege kwam bij ’t Noorderlicht in Eemnes 
binnen als directeur. In de krimpende school gaapte 
een kloof tussen de wens Jenaplan te zijn en de 
praktische uitvoering. Jaap en het team stuitten op 
het werk van Stephen Covey en raakten gefascineerd 
door het aanspreken van het persoonlijk leiderschap 
in ieder kind en ieder teamlid: “De eerste stap is een 
persoonlijke keuze om te gaan van afhankelijkheid naar 
onafhankelijkheid en vandaar uit te gaan denken in 
wederzijdse afhankelijkheid.” Een gesprek over (school)
leiderschap in relatie tot ik, ander en wereld. 

Dit artikel was oorspronkelijk bestemd voor het 
themanummer ‘Zelfsturing’ (MK162, september 2018) 
vanwege de Covey-methodiek rond The Leader in Me, 
waarmee Jaap ter Steege, zijn stamgroepleiders en de 
kinderen aan de slag waren gegaan in Eemnes. Jaap 
werkte 29 jaar in het basisonderwijs, waarvan de eerste 
helft als leerkracht en daarna als (meerschools)directeur. 
Sinds vier jaar is hij senioradviseur en gecertificeerd 
Coveytrainer bij onderwijsbegeleidingsdienst CPS, 
waar hij zich met name richt op het ontwikkelen 
van persoonlijk leiderschap op basis van de ‘zeven 
gewoonten’ van Stephen Covey en de begeleiding van 
scholen en individuele coaching van directeuren en 
teams.

Tussen 2011 en 2016 kwam je team en directie van 
jenaplanschool ’t Noorderlicht ondersteunen, toen je in 
aanraking kwam met het werk van Covey. Hoe kwam 
dat zo?
“Toen ik op ’t Noorderlicht kwam, was het 
jenaplanconcept tijdens een interimperiode in het 
slop geraakt was. Eigenlijk was het een jena-van-plan-
school. In de relationele sfeer was er veel in orde, maar 
de jenaplangedachte was onvoldoende gekoppeld aan 
een structurele manier van lesgeven. Stamgroepleiders 
voelden zich slaaf van de methodes. Met een collega 
kwam ik toen in aanraking met ‘personalized learning’, 
dat interessante mogelijkheden leek te bieden, 
maar ook al snel iets utopisch kreeg: de stamgroep 
als gemeenschap met daarin 28 hoogst individuele 
onderwijspakketjes – dat werkt niet. Toen stuitten 
we op Covey en zijn ‘seven habits of highly-effective 
people’. Coveys uitgangspunt was anders: hij stelt het 
persoonlijk leiderschap van ieder kind centraal. Dat 

werd onze basis om alsnog te kunnen differentiëren en 
de persoonlijke leervragen van ieder kind te volgen.”

Dat ‘persoonlijk leiderschap’ wil je vast zo dadelijk 
toelichten. Maar eerst naar die breuklijn tussen 
jenaplan en een structurele manier van lesgeven. 
“Het toenmalige team wilde vanuit het 
jenaplangedachtegoed een andere, meer geïntegreerde 
manier van lesgeven voor wereldoriëntatie (wo). 
We vonden daarvoor allereerst waardevolle 
aanknopingspunten in het IPC, het international 
primary curriculum dat sinds 2000 bestond en vooral op 
Nederlandse scholen in het buitenland gebruikt werd. 
Het doet wat wo beoogt: het integreert de basisvakken 

“Geen lesjes, maar een emanciperende 
basishouding, een pedagogische aanpak”
Interview: Jaap ter Steege over The Leader in Me

Geert Bors
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tot een onderwijs dat thematisch, vakoverstijgend 
en uitgaat van leerdoelen en leervragen. Ga je het 
hebben over een onderwerp als vliegvelden, dan kun 
je uitwaaieren naar planologie, maar ook naar de 
geschiedenis van de luchtvaart, naar CO2-uitstoot of 
naar technieklessen over opwaartse druk. Leerdoelen 
raken zo verbonden. IPC werkt met een leercyclus in vijf 
fases, die weer heel mooi parallel bleken te lopen met 
onze andere ontdekking: Coveys zeven gewoonten.”

Wat maakte dat je viel voor Covey? Waarom paste het?
“Wat mij en mijn collega raakte in het doorwerken van 
de zeven gewoonten, was dat jijzelf het uitgangspunt 
bent: de eerste stap die je zet is een persoonlijke 
keuze om van afhankelijkheid (‘jij zorgt voor mij’) naar 
onafhankelijkheid (‘ik kan voor mezelf zorgen’) te 
gaan, en vandaar uit naar wederzijdse afhankelijkheid 
(‘wij zorgen voor en met elkaar’). Heel kort gaat 
het over jezelf – wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? 
– en dan meteen over jouw relatie tot de ander. En 
dan niet door jezelf te verliezen of te vergeten of 
weg te moeten stoppen. Nee, de ‘ik’ is nog steeds 
belangrijk, maar in relatie tot de ander. Je voert niet 
de boventoon en delft ook niet het onderspit, maar 
het gaat over de verantwoordelijkheid die jij neemt 
naar de ander.”

Daarin kun je inderdaad verwantschap ontwaren met 
het gemeenschapsconcept in Peter Petersens Jenaplan, 
waarin de stamgroep de eenheid van denken is en 
ieder kind een hoogst eigen inbreng mag hebben 
binnen dat geheel.
“Ja, het team was daar stellig in: dat wilde werken met 
het kind in relatie tot zichzelf, tot de ander en tot de 
wereld.”

Wat bracht Covey als meerwaarde voor jullie? Hoe 
vulde het precies die kernkwaliteiten van het Jenaplan 
aan?
“Onze vraag was: waar kan deze school groeien? En de 
wens die er lag was heel duidelijk: in onze stamgroepen 
zitten allemaal heel sociale kinderen, maar wat geven 
we ze mee om weerbaar, met zelfvertrouwen de 
maatschappij in te kunnen stappen? Dat alles hing 
ook samen met de toekomstvisie van de school: we 
waren een krimpende school in een krimpregio en dan 
komt de vraag naar je bestaansrecht boven. Net als 
de buurscholen wilden we ‘het beste uit de kinderen 
halen’ en ‘een veilige school’ zijn. Maar ’t Noorderlicht 
had ook een duidelijke visie op mens en ontwikkeling: 
we wilden de sociale competenties van de kinderen 
combineren met levensvaardigheden, die hen in staat 
stellen om hun leven lang te blijven leren. Uitgangspunt 
daarbij was dat de wereld zelf niet maakbaar is, maar 
dat je je kinderen wél de gereedschappen en paden 
naar zelfkennis kunt meegeven, om de uitdagingen 
van het leven op een goede, structurele manier aan te 
kunnen gaan. Die manier vonden we in Covey.”

Hoe zien die zeven gewoontes er, in vogelvlucht, uit?
“Covey heeft onderzoek gedaan naar wat de ene 
mens nou effectiever maakt dan een andere. Hij 
kwam tot de conclusie dat een effectief persoon het 
beste uit zichzelf wil halen en constant nagaat of de 
omstandigheden nog op orde zijn: je kunt wachten tot 
het systeem verandert, maar Covey zag hoe mensen 
met persoonlijk leiderschap zélf de eerste stap zetten. 
Echter, meteen met dat ‘het beste uit jezelf halen’, gaan 
effectieve personen bezig om het beste in de ander aan 
te spreken. Je ziet meteen hoe dat een groot effect kan 
hebben in je stamgroep. 
De eerste drie gewoontes beginnen bij jezelf: wees 
proactief, begin met het einddoel voor ogen en 
belangrijke zaken eerst. De volgende drie gaan over 
effectief samenwerken met de ander: denk win-win, 
eerst begrijpen, dan begrepen worden en creëer 
synergie. De zevende gewoonte tenslotte stelt: houd de 
zaag scherp, oftewel zorg goed voor jezelf. Belangrijk 
is de intentie waarmee je de gewoontes benadert. Dat 
zou instrumenteel kunnen – iets dat je op je werk doet, 
maar thuis weer vergeet. Maar je haalt er het meest 
uit als je ze doorleeft en weet te verankeren in je eigen 
persoon. Dan zijn het geen lesjes, maar wordt het een 
emanciperende basishouding, een levensfilosofie, een 
pedagogische aanpak.”

Dat klinkt zinnig. Wat me persoonlijk altijd wat 
afgestoten heeft, is het taalgebruik: ‘effectief 
leiderschap’ klinkt zo managementachtig. Ik hoor er 
geen pedagogiek in.
“Ik kan me dat voorstellen. De Nederlandse 
titel suggereert ook dat het voor managers of 
leidinggevenden is. Maar het gaat om leiding te 
nemen over jezelf. Het heft in eigen hand durven 
nemen: powerful lessons in personal change. Bij 
Covey is leiderschap geen positie in een organisatie, 
maar een levenskeuze. Ik zie het in de hoek van de 
Stoïcijnse filosofie: ben je een lijder of een leider? Blijf 
je slachtoffer of ben je in staat om richting te geven in 
waar je naartoe wilt? Dat komt ook zo tot uitdrukking 
in de zeven gewoontes voor kinderen.”

Hoe dan?
“Daar staan mooie uitgangspunten in, die het kind en 
de relatie van opvoeder tot kind heel serieus nemen. 
Ik noemde al ‘leiderschap als keuze, niet als positie’. 
Maar ook een bewustzijn of een situatie vraagt om 
een verandering van mij of van ‘de wereld’; de notie 
dat het kind leidend is in het leerproces; de vraag naar 
of en hoe je in staat bent het kind te laten leren; en 
tenslotte een focus op het hele kind en niet alleen de 
cognitie. Ik zie het fenomeen ‘behoefte’ daarin heel 
centraal staan: niet zozeer als een klakkeloos voldoen 
aan de wensen van het kind, maar veel meer als: hoe 
kunnen wij bepaalde verlangens en behoeftes in een 
kind wakker maken? Zoals ik onderwijspedagoog Gert 
Biesta begrijp, moeten wij niet willen lesgeven, maar 
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een onderwijzer willen zijn: iemand die een kind wijst 
op velden waarvan het nog geen weet had; iemand die 
het verlangen wakker schudt om op een constructieve 
manier in de wereld te willen zijn. Montessori heeft 
het over ‘Leer mij het zelf doen’ en van Galileo is de 
uitspraak dat je een mens niks kunt leren, maar hem 
wel kunt helpen het in hemzelf te vinden.”

En zo ontwaakt ‘The Leader in Me’?
“Ja, toen wij ermee begonnen, was het programma 
in Nederland in de opstartjaren. Inmiddels werken er 
ruim honderd scholen mee. Wat veel teams aanstaat, is 
dat die ‘Leader in Me’ zowel gaat over hún persoonlijk 
leiderschap als dat van hun leerlingen. En uitgaande 
van persoonlijk leiderschap, wordt bijvoorbeeld 
pestproblematiek ook iets dat je anders aanpakt: veel 
methodes richten zich heel snel op de relatie met de 
ander, maar er komt een andere dynamiek boven als je 
kinderen ook aanspreekt op hun eigen keuzevrijheid 
en waar hun keuzes op gebaseerd zijn. Zoiets merkten 
we op onze eigen school: onze wens was dat kinderen 
autonoom konden handelen. Nou, dan gaat het over 
eigen keuzes maken. En wil je de consequenties van je 
keuzes kunnen overzien en kunnen dragen, dan is het 

handig om te weten welke doelen je nastreeft... Zo 
grijpen de zeven gewoontes op elkaar in.”

Zou je dat ‘zelfsturing’ willen noemen?
“Zelfsturing heeft veel te maken met een innerlijke 
drive en iets met losse handen willen proberen, maar 
óók met weten wanneer je om hulp moet vragen en iets 
begeleid moet inoefenen. En dan is er zelfregulering: 
blijf je zitten in de puntzak van je eigen emoties of 
lukt het je om de knop om te zetten? Het is fijn als 
je daarmee kunt stoeien – de school als oefenplek 
voor het leven. Het gaat om aanpassing: het is niet 
noodzakelijkerwijs de grootste vis die overleeft in de 
sloot, maar degene die zich het best weet aan te passen 
aan zijn omgeving. En dan zijn er voor mensen twee 
manieren: aanpassen omdat je niet op wilt vallen, of 
aanpassen met behoud van authenticiteit.”

Dat is een levensopgave: je kunnen aanpassen met 
behoud van jezelf. 
“Ja, precies: een levensopgave. Dat maakt onderwijs 
ook zo mooi. Als je kijkt hoe een docent met zijn 
leerlingen omgaat, ontdek je snel genoeg dat het gaat 
om ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Wat je aan een 
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groep geeft, krijg je terug. De leraar die zich kwetsbaar 
durft te tonen, die open is, heeft vaak een hoge 
gunfactor bij zijn leerlingen. Het heeft te maken met de 
‘emotionele bankrekening’ die je met je leerlingen hebt 
en waar je regelmatig op moet storten. Dan ontstaat 
er een sfeer van vertrouwen, van verantwoordelijkheid 
voor elkaar. Dan worden conflicten in de teamkamer 
professionele meningsverschillen, die ruimte geven 
aan groei. Hattie laat in zijn metastudies zien dat een 
van de belangrijkste succesfactoren in onderwijs de 
relatie tussen leraar en kinderen is. In die zin is Covey 
eerder een zelfhulpboek dan iets voor managers. Via de 
gewoontes kom je bij noties als: hoe leren we kinderen 
wat een vriend is. Wat integriteit en vertrouwen zijn. 
Hoe je straks de wijde wereld in kunt stappen. Hoe het 
zit met rechtvaardigheid. Het zijn de onderliggende 
principes die maken dat ik erin geloof.”

Toch ligt er voor mij nog een behoorlijke taalbarrière 
tussen ‘vertrouwen’ of ‘geloof’ en een economisch 
begrip als een ‘bankrekening’. De socioloog Max Weber 
legde aan het begin van de 20e eeuw het verband 
tussen de protestantse werkethiek en kapitalisme. Past 
Covey daarom juist bij een van huis uit protestantse 
instelling als CPS?

“Het past op iedere school, onafhankelijk van je 
leerconcept, levensovertuiging of onderwijsvisie. 
Het heeft vooral te maken met de openheid van je 
schoolcultuur: we begeleiden vrijgevochten scholen in 
de Randstad, maar ook reformatorische scholen op de 
Veluwe. De dynamiek van wat meteen begrepen wordt 
is op elk van die scholen natuurlijk net anders. Op veel 
christelijke scholen is bijvoorbeeld gewoonte 7, over 
je energiebalans en hoe je jezelf scherp houdt, heel 
vanzelfsprekend: hun inspiratie – ook wel de achtste 
gewoonte genoemd – komt uit de bijbel. Covey was 
zelf mormoon. Maar afgelopen schooljaar ben ik met 
een collega begonnen op een islamitische school in 
Rotterdam, net zoals er dalton- en montessorischolen 
meedoen. Die brede aansprekendheid komt door de 
onderliggende, relationele mensvisie.”

Die mensvisie waarin jezelf als individu verschijnt 
met keuzeruimte en verantwoordelijkheid, juist in 
relatie tot de ander, is inderdaad mooi. Wat vonden de 
kinderen in jouw school van The Leader in Me?
“Het werd heel vlot al omarmd. We begonnen in 
augustus en kregen al binnen een half jaar de vraag van 
het CPS of we 36 mensen uit de EU, die geïnteresseerd 
waren in het werken met de zeven gewoontes op 
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school, konden ontvangen. ‘Ja, doen we’, antwoordde 
ik. Een beetje bluf, maar ik wist dat het zou lukken 
als we de kinderen hun centrale rol in die happening 
zouden laten spelen. De school was immers meer van de 
leerling geworden, dus konden ze nu real time oefenen 
met het echte leven en het voortouw nemen bij de 
organisatie en uitvoering van de dag. 
En dat ging nog veel voortvarender dan gehoopt: de 
bovenbouw ontwierp een spel, zorgde voor koffie en 
koekjes en – heel belangrijk, vonden ze – oplaadstations 
voor mobieltjes en iPads. Bij de kleuters werden 
muffins gebakken; groep 3-4 ging versieren. Normaal 
gesproken zouden ze niet tot die beweging gekomen 
zijn, want dat deden wij als team. Een speech mocht ik 
niet geven, want ik klets te veel. Dat ging groep 8 doen. 
Dat het in het Engels moest? Geen probleem. Badges? 
Geregeld! Uitleg over het schoolconcept? Yep, deden ze 
meteen in de gang. Het was die dag vooral voor ons als 
team leren op onze handen zitten, terwijl de kinderen 
hun persoonlijk leiderschap oefenden.
Daarna kwam het proces in een stroomversnelling: de 
kinderen wilden niet terug en de stamgroepleiders 
zagen dat ze niet terug konden. Na drie jaar, als het 
concept goed in het DNA van je school geïmplanteerd 
is, kun je de status van Lighthouse School krijgen. Die 

titel was voor het eerst gegeven in North Carolina, 
aan een zieltogend schooltje waar een schoolleider 
zo geïnspireerd was geraakt door Covey, dat zij de 
zeven gewoontes had vertaald en doorontwikkeld 
voor het onderwijs. Met grootse gevolgen voor de 
leerlingaantallen, de schoolresultaten en uiteindelijk 
zelfs voor de sociale waarden van de buurt tot en met 
de huizenprijzen.”

Lighthouse School werden jullie, maar niet meer als ‘t 
Noorderlicht en ook niet als jenaplanschool.
“Nee, klopt. We hebben nog wel de 
jenaplanaccreditatie gekregen maar de krimp was te 
stevig. In een dorp met 17 procent krimp, en zes scholen 
die zestig nieuwe kleuters per jaar moesten verdelen, 
zat er weinig anders op dan een fusie. We zijn samen 
gegaan met de andere christelijke school in het dorp 
en hebben gekozen voor de herkenbaarheid van The 
Leader in Me als schoolconcept, met behoud van een 
aantal jenaplanelementen. In die keuze zat ook wel een 
logica: we zaten in hetzelfde gebouw als de Hobbitstee, 
een bloeiende school die als sinds de oprichting in 1976 
Jenaplan is.”
 



Kom, hoe-heet-het, zo’n… dinges, zo’n ding
Boekrecensie: De taal als onderwerp in kinderboeken 
Berna van der Linden
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Hoe kies je nu een boek – per definitie een talige uiting – waarin taal zélf het 

onderwerp is? Kinderboekenredacteur Berna van der Linden zocht en vond: “Ineens 

wist ik het. Hét boek over taal is een boek dat iets onbenoemd laat. Dat iets in zich 

draagt, waaraan nog taal gegeven moet worden.”

Van Mies Huibers, een trouwe lezer en zelf boekenblog-
ger, ontving ik een antwoord dat mij ontroerde. Ik had 
geschreven dat “taal heelt” en hij schreef terug: “Taal 
heelt. Taal geeft uiting. Taal relativeert soms. Taal laat 
vaak een lichtje schijnen als het donker er om vraagt. 
Taal zorgt voor humor als er misschien niets te lachen 
valt.” 
Ons thema is dit keer taal. Maar hoe zoek je nu een 
boek – per definitie een talige uiting – waarin taal 
zélf het onderwerp is? Feit is dat er heel veel boeken 
zijn met prachtige taal. Dat lezen altijd een manier bij 
uitstek is om met taal om te gaan, al dan niet in een 
omlijsting van inspirerende of grappige of kunstzinnige 
illustraties. Dat er didactische lesboeken zijn over taal. 
Dat er doeboeken zijn over taal met digitale verrijking. 

Maar boeken als De zoon van de woord-
bouwer van Frank Herzen, 

waarin een 

jonge tiener (‘Klein Woord’) op pad gestuurd wordt 
met een kistje met elf letters, die elk een belangrijk 
woord aanduiden op weg naar volwassenheid – nee, 
dergelijke boeken zijn er niet zo veel.
Het behoort tot het soort kinderboeken dat in de jaren 
zeventig en tachtig in zwang was: lezend leren op hoog 
niveau. Neem Koning van Katoren, een boek dat het 
spel van de politiek in aantrekkelijk verhulde beelden 
uitrolde. Duizenden kinderen verdwenen tussen de 
bladzijdes, mee op avontuur met Stach. Schrijver Jan 
Terlouw zat immers zelf dicht op het politieke vuur 
en wist alle ins and outs moeiteloos voorhanden te 
toveren. Er waren ook auteurs – Thea Beckman, Miep 
Diekman, Tonke Dragt – die bijna vergeten historische 
tijdperken vervatten in spannende avonturen. Adem-
loos hingen mijn kinderen tegen de tijd aan.
Ineens wist ik het. Hét boek over taal is een boek dat 
iets onbenoemd laat. Dat iets in zich draagt, waar 
taal aan gegeven moet worden. Dat uitnodigt tot het 

maken van nieuwe woorden. Iets dat niet benoemd 
kan worden heet in onze taal ‘een ding’. Het draagt 
mogelijk wel waarde en betekenis, maar dan zonder 
een specifiek woord te hebben. Een ondefinieerbaar 
object dat omschreven moet worden of in beeld gevat, 
roept vragen op. Vragen over taal. 

Het ding en ik: meteen fan!
Het bracht me bij twee recente boeken. Een uit 2014, 
van de hand van Shaun Tan, een Australische kunste-
naar en schrijver. Pas door mij ontdekt, nu al ben ik een 
fervent bewonderaar. En dat begon bij Het ding en ik. 
Teksten zijn schaars in Tans boeken, maar zijn kunst-
zinnige tekeningen spreken des te luider. Daarmee laat 
hij de ruimte aan kinderen om schoonheid te vangen 
in het eigen woord. De jongen in het boek ontmoet 
een ‘ding’, waar hij de hele middag mee speelt, om 
daarna uit te zoeken waar het ding thuishoort. “Het 
hoort nergens thuis”, beweert zijn vriend Peter. Deze 
mogelijkheid onderzoekt hij ook. Tenslotte laat hij 



Kom, hoe-heet-het, zo’n… dinges, zo’n ding
Boekrecensie: De taal als onderwerp in kinderboeken 
Berna van der Linden
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het ding achter op een plek waar veel andere ondefi-
nieerbare dingen zijn en waar het ding zich kennelijk 
thuis voelt. Op een diepere laag biedt het verhaal een 
maatschappijkritiek: geef je rekenschap van de ander. 
Wie goed kijkt op de overweldigende pagina’s ziet hoe 
het ding zich ophoudt in het lege straatje van Early Sun-
day Morning van Edward Hopper, net als in Collins St. 
5PM van John Brack: Tans kunst gaat daardoor nóg een 
gesprek aan, met door hem bewonderde schilders.

Het Ding: iets raars brengt bij elkaar
In 2018 kwam er nog iets uit de lucht vallen. Het Ding 
van Simon Puttock en Daniel Egnéus. Niet alleen fi-
guurlijk maar ook letterlijk, in het boek zelf. Het boek 
stoomde onmiddellijk op naar een hoge notering. Vier 
vreemdelingen in de omgeving van de plek waar ‘het 
ding’ is terechtgekomen, vragen zich af wat het is, wel-
ke eigenschappen het heeft, wat het doet. Sommigen 
vinden het alleen maar mooi, of het nu functie heeft of 
niet. De illustraties zijn kleurrijk en grappig en werken 
aanstekelijk. Anderen worden er angstig door. Het ding 
wordt wereldberoemd en als er dieren zo bang zijn dat 
ze roepen dat het weg moet, verdwijnt het even snel 
als het gekomen is. Als het er niet meer is, wordt het 
gemist en ontdekken ze de kracht van het ding: het 
heeft hen bij elkaar gebracht. Het zijn heerlijke boeken, 
die verrijkend werken. Door een ding kan je met behulp 
van je eigen fantasie en taal die oneindige wereld van 
ontdekken binnengaan.

Knip Knap Knuis: roddelende eenden
Tenslotte een eervolle vermelding voor Knip, Knap, 
Knuis, een boek met theaterleesteksten, die je je kunt 
voorlezen of voorspelen. Het geeft maar een deel van 
bekende sprookjes weg, waarna je zelf kunt bedenken 

hoe het verhaal verdergaat. Aan de kleur kun je zien 
welk niveau tekst je voor je hebt: ‘knip, knap, knuis’ is 
een vereenvoudigde ‘knibbel, knabbel, knuisje’ voor 
kinderen die net beginnen of moeite hebben met lezen. 
Het boek heeft volledige sprookjes, maar ook origineel 
vervatte dialogen op rijm: al roddelend hervertellen 
twee eenden bijvoorbeeld Het lelijke eendje. Prima te 
gebruiken bij een week- of projectsluiting. Door de 
taalgrappen zijn ze zeer vermakelijk en houden ze de 
aandacht vast. 

In mijn groep had de filosofieles altijd een taaloefening: 
een magneet voor betrokkenheid. Eerst lekker samen 
‘iets’ kleien en daarna het omschrijven. Om er dan pas 
een naam, en daarmee betekenis, aan te geven. Reflec-
tiekringen zijn de taalkringen bij uitstek. Elke broekzak 
van de zoeker is een gouden taalmijn. Taal voor het 
onbenoemde. Nieuwe taal.
Het is waar: ‘Taal heelt, geeft uiting, relativeert soms, 
laat vaak een lichtje schijnen, zorgt voor humor’. Maar 
bovenal: taal is emotie, taal is betekenis, taal is handen 
en voeten geven aan de geest. Taal is tekenen met de 
pen, schilderen met het woord. Taal is alles. Dát is een 
ding dat zeker is.

Besproken nieuwe boeken:
Liesbeth Mende: Knip, knap, knuis, Theaterlezen met 
sprookjes (De Inktvis, 2018)
Simon Puttock: Het Ding (Luitingh-Sijthoff, 2018)
Shaun Tan: Het ding en ik  (Singel Uitgeverijen, 2012)



Jeugdliteratuur, een opmaat naar de ziel
Reportage: sfeerproeven bij de Grote Vriendelijke Podcast
Berna van der Linden

“Iedereen die van kinderboeken houdt en op de hoogte wil blijven, doet er goed 

aan om de Grote Vriendelijke Podcast te beluisteren”, meent recensent Berna van 

der Linden, na een bezoek aan een live-uitzending, waar ze luisterde naar recensies, 

filosofielessen en onderwijskritiek. En waar ze grote leeshonger kreeg.

Zomertijd had een heel uur tussen de touwen geman-
geld. Met de slaap nog in de ogen begon ik aan een 
drukke dag. Wat de psychologie al niet vermag. Norma-
liter maal ik niet om een uurtje meer of minder, maar 
het idee alleen al. Zomertijd.
Mijn dagelijkse ritueel had versneld plaats gevonden en 
om negen uur zat ik in de auto, op weg naar Amster-
dam waar, in de Brakke Grond, de Grote Vriendelijke 
Podcast live uitgezonden werd. Sjoerd Kuyper zou 
onder anderen aanwezig zijn om zijn nieuwe boek Bizar 
te bespreken. 
Ik was vergeten dat het lastig is in een niet vertrouwde 
stad een veilige parkeerhaven te vinden in de buurt en 
kwam uit bij het Waterlooplein. Dat betekende dat ik 
nog een stukje stevig door moest stappen, waarbij ik 
vooral de omweg van de iPhone-route diende te omzei-
len. Ik schoof op gevoel een straat met de naam Rusland 
in en sneed minstens een kilometer af en toch sloop ik 
pas vijf minuten na aanvang zachtjes de bijeenkomst 

binnen. Op de oude luifel merkte ik nog net de frase 
‘Hier is gevestigt’ op en mijmerglimlachte: ‘toen -d-’s 
nog -t-’s waren...’

Vlot relaas
Niet lang daarna werd ik gegrepen door de twee pod-
casters, Jaap Friso en Bas Maliepaard, die een heerlijke 
en uitgebreide beschrijving gaven van hun boekentips 
en diepgaand en lang met Sjoerd Kuyper over de essen-
tie van diens werk en het leven aan de praat raakten. 
Op een volstrekt natuurlijke wijze wisselden ze elkaar af 
en stelden de juiste vragen. 

Er waren zoveel soorten scholen, 
meende Kuyper, maar die voor 

de ziel had men vergeten.

De vier jaren filosofiestudie van Sjoerd klonken door in 
de citaten uit het boek en zijn beschouwelijke visie op 
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Jeugdliteratuur, een opmaat naar de ziel
Reportage: sfeerproeven bij de Grote Vriendelijke Podcast
Berna van der Linden

de wereld was die van de oude ziel, die hij zichzelf toe-
dichtte. Hij verpakte het relaas met dezelfde vlotheid 
als waarmee hij de pen had gehanteerd om het boek te 
schrijven en aan het eind had ik ontzettend veel zin in 
het boek te duiken. 
Bizar bleek een avontuur van een dertienjarig meisje 
met een oude ziel, dat drie maanden lang niet meer 
mocht lezen van haar psycholoog en vervolgens in haar 
dagboek alle maatschappelijke onrust van deze tijd te 
lijf ging en er niet voor terugdeinsde de oude Sha-
kespeare aan te halen.

Gevoelslaag
Sjoerd zei iets opmerkelijks waardoorheen, in mijn 
beleving, een zweem van nostalgie schemerde. Hij vond 
dat er een school moest komen voor de ziel. Er waren 
zoveel soorten scholen, maar die voor de ziel had men 
vergeten. Onderwijs en de opvoeding hadden veel om 
het lijf, maar er was niets voor de diepere, zo belang-
rijke, gevoelslaag. Werden kinderen nog wel groot-
gebracht met empathie, vroeg hij zich af. Kwam hun 
gevoel nog wel aan bod.
Het was lastig om de nuances eruit te filteren omdat 
er in gemeenplaatsen gesproken werd. Kinderen van 
deze tijd worden opgevoed in uiteenlopende varianten, 
afhankelijk van het milieu waarin ze opgroeien en de 
verschillen zijn enorm, weet ik als ex-leerkracht van een 
Jenaplanschool. In de visie van de schrijver worden ze 
tegenwoordig belast met zaken die eigenlijk nog niet 
des kinds zouden moeten zijn, zoals het klimaatbeleid. 
Aan de andere kant deinst hij er zelf niet voor terug 
om ze een dosis volwassen filosofie mee te geven. Juist 
die tegengestelde gedachte sudderde nog wat na. Na 
afloop was er ruimte voor vragen.

Taalkakofonie
Ik spoedde me terug naar mijn parkeerplaats, tussen 
de toeristen door die zich vergaapten aan de typische 
gevels, bruggen en ornamenten in het uitbundige zon-
netje tegen een prachtige blauwe lucht. Meerkoet had, 
met haar eigengereide stadse fratsen een ingenieus 
nest gebouwd van alles wat in de gracht aanwezig was, 
afvalhout en plastic, en zat triomfantelijk op haar trotse 
bezit aan de voet van de Lommertbrug. Ergens piepte 
een uit de kluiten gewassen bloeiende azalea door de 
gevel heen. De kakofonie aan verschillende talen gaven 
een mondiaal tintje aan de oude gevels en boven alles 
uit schitterde de haan op de Westertoren.
Het was een zinvolle ochtend en ik was blij dat ik Bas en 
Jaap in actie had gezien. Iedereen die van kinderboe-
ken houdt en op de hoogte wil blijven, doet er goed 
aan om deze Grote Vriendelijke Podcast te beluisteren. 
Want niets is zo boeiend als kinderliteratuur, een op-
maat naar de ziel, waar Sjoerd Kuyper naar zoekt in het 
huidige bestaan, maar die zo overduidelijk en onveran-
derlijk in alle eeuwigheid te vinden is in het geschreven 
woord.
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Mannen van Taal, met een microfoon 

Sinds de start van dit schooljaar zijn we een mooie 
bron rijker op het gebied van informatie over 
jeugdliteratuur: De Grote Vriendelijke Podcast, 
gepresenteerd door de kinderboekenrecensenten 
Bas Maliepaard (Trouw) en Jaap Friso (Jaapleest.
nl). Hun thuishaven is de kinderboekenwinkel 
Kiekeboek in Haarlem, maar voor de besproken 
aflevering 9 waren ze uitgeweken naar de Brakke 
Grond in Amsterdam om de eerste keer live 
te gaan op het audiofestival Oorzaken. Daar 
bespraken ze de boeken:

De geheime tuin van Frances Hodgson Burnett 
(vertaling: Imme Dros, 10+)
Ingesloten van Samira Ahmed (vertaling: Merel 
Leene, 15+)
Konijn en Egel. Er komt geen einde aan het einde 
van Paul Verrept (tekeningen: Nils Pieters, 6+)

Die titels werden voorzien van een GVP-sticker, 
die in de toekomst op alle aanbevolen boeken zal 
komen. Daarna vond er een gesprek plaats met 
de schrijver Sjoerd Kuyper, over diens nieuwste 
jeugdroman Bizar (13+). Sjoerd schrijft voor 
volwassenen, maar vooral werk voor kinderen. 
Eiber en Malmok is een aanbevolen titel en hij 
schreef ook voor de kinderseries als De Freules. 
Sjoerds boek Het zakmes is verfilmd, evenals zijn 
jeugdroman De rode zwaan.
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Vreemde talen: De kunst van het verstaan voorbij de woorden
Taalonderwijs als ontwikkeling van culturele sensitiviteit
Sherry Hsia

Toen de Taiwanese schoolleider Sherry Hsia op haar dertiende verhuisde 

naar Australië, sprak ze amper Engels. Ze leerde het vliegensvlug. Vanwege 

buitensluitende klasgenoten. Op de school daarna werd ze wél geaccepteerd. Omdat 

ze de taal inmiddels sprak? Of omdat zíj iemand anders geworden was, als spreker 

van vloeiend Engels? Precies dat spanningsveld – wat doe jij met taal en wat doet taal 

met jou – staat centraal op haar jenaplan-geïnspireerde Kai Ping Culinary School.

Ons gezin verhuisde naar Australië toen ik dertien was. 
Bij aankomst bestond mijn kennis van het Engels uit de 
letters van het alfabet en een paar suffe standaardzinne-
tjes: “Hello, my name is Sherry”, “How are you? I am fine, 
thank you!” Destijds had Australië weinig migranten en 
van etnische diversiteit in de schoolpopulatie was amper 
sprake. Op de school waar ik terechtkwam, bestond er 
geen ondersteuningsprogramma voor Engels-als-twee-
de-taal. Er stond me één ding te doen: het Engels vlie-
gensvlug oppakken. Als overlevingsstrategie, inclusief 
een boel scheldwoorden om de pesterijen die me ten 
deel vielen af te weren. Het was een van de ellendigste 
periodes in mijn leven.

Ik werd min of meer vloeiend in de taal en na achttien 
maanden ging ik over naar een nieuwe school. Opnieuw 
een plek met maar drie leerlingen van een niet-Wester-
se etnische achtergrond, maar ik werd hier compleet 
anders ontvangen: ik had een heel nieuwe dynamiek 
met mijn klasgenoten en ik genoot met volle teugen 
van de vier jaar die ons verblijf in Australië nog duurde. 
Waarom werd ik nou gepest op die eerste school? Was 
mijn gebrekkige Engels de grootste factor of was het 
iets anders? Maakte mijn nieuwverworven Engels dat ik 
genoeg aangepast was om ‘in te passen’ op mijn tweede 
school? Of veranderde ik – met het leren van die nieuwe 
taal – mijn eigen manier van denken? 

Ik kwam een citaat tegen dat wordt toegeschreven aan 
de Middeleeuwse heerser Karel de Grote: ““Hij die een 
andere taal beheerst, bezit een tweede ziel”. Die uit-
spraak resoneert echt bij mij. Mijn familie vertelt me dat 
ik me anders gedraag als ik Engels praat dan wanneer 
ik mijn moedertaal Chinees spreek. Engels spreek ik met 
een hogere stem, merken mijn broer en zus op. En mijn 
moeder en mijn man beweren dat ik dan ook assertiever 

overkom. Het is alsof die twee talen verschillende kanten 
in me bovenbrengen, of misschien heeft het me in een 
extra richting doen groeien.

De Amerikaanse taalkundige Benjamin Lee Whorf heeft 
het begrip ‘linguïstische relativiteit’ beschreven. Dat is de 
hypothese dat de taal die je spreekt invloed heeft op de 
manier waarop je over de werkelijkheid kunt nadenken. 
Van hem is de uitspraak: “Taal vormt de manier waarop 
we denken en bepaalt waarover we kunnen denken.” Zo 
blijkt uit recent onderzoek dat Aziatische talen geschik-
ter zijn voor het aanleren van rekenen en wiskunde. 
Lekker dan – dat bevestigt natuurlijk het stereotype 
weer eens dat Aziaten zo goed zijn in wiskunde. In 
2014 publiceerde The Wall Street Journal een artikel, 
waarin – ondersteund door experts op het gebied van 
wiskunde, taal en onderwijs – gesteld werd dat Chinees, 
Japans, Koreaans en Turks waarschijnlijk beter zijn voor 
het leren van wiskunde vanwege de structuur van die 
talen. Zo heeft het Chinees bijvoorbeeld maar negen 
woorden voor de cijfers, terwijl het Engels en Neder-
lands woorden hebben voor meer dan 24 getallen. Een 
woord als ‘elf’ kom je in het Chinees niet tegen: tussen 
11 en 20 worden er in het Chinees geen nieuwe woorden 
geïntroduceerd. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat 
dat inderdaad handig is: als ik moet tellen, ga ik altijd 
over op het Chinees omdat de telwoorden korter zijn en 
makkelijker te lezen (7 is bijvoorbeeld ‘qi’, terwijl ‘seven’ 
twee lettergrepen heeft). Mijn telefoonnummer kan ik 
nog altijd niet uit mijn hoofd opzeggen in het Engels. Ik 
schrijf het vanuit het Chinees uit en vertaal dan de cijfers 
op papier in het Engels.

Taal is een gereedschap waarmee mensen met elkaar 
in contact kunnen treden en zich aan elkaar verbinden. 
Taal vormt een spiegel van de cultuur en haar mensen. 
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Vreemde talen: De kunst van het verstaan voorbij de woorden
Taalonderwijs als ontwikkeling van culturele sensitiviteit
Sherry Hsia

Er zijn soms momenten dat ik mijn gevoelens alleen 
kan beschrijven in één van de twee talen die ik ken. Er 
ontbreekt dan domweg iets in de woordenschat van die 
andere taal, waarmee ik zou kunnen uitdrukken wat ik 
voel of denk. Misschien dat daarom de frase “Eskimo’s 
hebben vijftig woorden voor ‘sneeuw’” zo’n staande 
uitdrukking geworden is, al is er nog altijd discussie of 
dat wel helemaal klopt. Het impliceert dat wanneer iets 
belangrijk is in een bepaalde cultuur, de taal er ook veel 
verschillende woorden voor heeft. Het Chinees heeft 
bijvoorbeeld meerdere verschillende aanduidingen voor 
het Engelse ‘cousin’, afhankelijk van het geslacht, of de 
neef/nicht uit vaders of moeders kant van de familie 
komt en wat zijn/haar leeftijd ten opzichte van mij is. 
Voor hoe je ooms en tantes benoemt gelden soortgelijke 
regels. Dat alles is een duidelijke aanwijzing dat fami-
liaire banden en senioriteit vitale aspecten zijn in het 
Chinese culturele denken.

Een ander voorbeeld dat ik niet rechtstreeks zou kunnen 
vertalen in het Engels: het woord 孝順 (xiàoshùn). Het 
geeft uitdrukking aan een deugd, die van belang is in 
veel op de oude denker Confucius geënte culturen. Het 
eerste karakter, “孝”, kun je losjes vertalen met ‘het gro-
te respect waarmee je je ouders behandelt’ of ‘je ouders 
eren’. Het tweede karakter impliceert “順” ‘gehoorzaam-
heid’ en ‘niet indruisen tegen’. Het is een woord dat heel 
veel gebruikt wordt. Aziatische kinderen krijgen vaak te 
horen: “Je moet je ouders xiàoshùn’en!” Zou je het verta-
len, dan staat er zoiets als: “Je moet niet tegen je ouders’ 
beslissingen ingaan!” en geeft uitdrukking aan het 
diepere besef dat je ouders veel verantwoordelijkheid 
dragen voor de stappen op jouw levenspad. Precies dat 
is een van de grootste verschillen die ik zie, als ik tussen 
Oost en West reis. Westers onderwijs stimuleert kinderen 
om onafhankelijk te denken en verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun eigen handelen, terwijl onderwijs in 
het oosten meer nadruk legt op gehoorzaamheid en het 
behalen van de verwachtingen die ouders en leraren van 
je hebben. Zo wordt taal daadwerkelijk een afspiegeling 
van de cultuur waarin je je bevindt.

Het belangrijkste doel van het International Bridge 
Program op onze Kai Ping koksschool is om studenten in 
staat te stellen ‘mondiaal mobiel’ te zijn als ze afstude-
ren. Toen ik het programma vier jaar geleden opzette, 
had ik veel discussies met ouders over wat die ‘mondiale 
mobiliteit’ dan precies zou moeten inhouden. Veel van 

hen vonden dat we grote nadruk moesten leggen op 
Engelse grammatica en, in het bijzonder, hun kinderen 
stevig moesten voorbereiden op internationale taaltes-
ten als de ELTD en de TOEFL. Daar was ik het niet mee 
eens. Ik geloof dat het ontwikkelen van een culturele 
sensitiviteit minstens zo belangrijk is als het aanleren van 
taalvaardigheid. Je moet de Engelse taal – net als iedere 
andere vreemde taal die je leert – niet alleen maar 
technisch-instrumenteel benaderen, maar je zou taalon-
derwijs moeten gebruiken als een manier om culturele 
verschillen te leren ‘verstaan’. 

Ik wil dat onze studenten in eerste instantie voorbij 
de grammatica- en uitspraakregels kijken en de taal 
gewoonweg gebruiken om contact te maken. Daarom 
werken we hard om onze studenten zo veel moge-
lijk gelegenheid te bieden om andere internationale 
studenten, leraren en chefkoks te ontmoeten. Of onze 
gasten nou native speakers zijn of niet, onze studenten 
spreken Engels met hen. Ook ontmoeten ze bezoekende 
buitenlandse studenten, die juist hun Chinees komen 
oefenen. We ondervinden aan den lijve hoe de techniek 
ons daarbij helpt: vertaalcomputers heeft iedereen 
tegenwoordig in zijn zak en, hoewel er nog steeds Baby-
lonische spraakverwarringen kunnen ontstaan, helpt het 
onze studenten om gericht te blijven op de boodschap 
achter de woorden, in plaats van ieder onbekend woord 
te gaan opzoeken. Met iedere ontmoeting en iedere 
taaluitwisseling krijgen onze studenten weer wat meer 
inzicht in een andere cultuur en intussen merken ze dat 
ook hun Engels vooruitgaat. Daarbij blijkt er een verras-
send aanvullend resultaat: hun communicatievaardighe-
den ten opzichte van hun Chinese klasgenoten worden 
er óók beter van. 

Gesprekken voeren van een net-geleerde taal gaf onze 
studenten de mogelijkheid om zogenaamde ‘second-or-
der logic’ te begrijpen en te oefenen. ‘Second-Order Dia-
logue’ is een belangrijk aandachtspunt van GuanXiology, 
de studie van relatiedynamiek. Deze theorie benadrukt 
dat om effectief te communiceren en de interacties in 
een relatie positief te houden, het nodig is om voorbij 
de uitgesproken woorden te kijken naar de intenties van 
de spreker. Kregen onze studenten een ‘nee’ te horen, 
dan namen ze meer tijd om de bedoeling erachter te 
onderzoeken: zei je gespreksgenoot nou ‘nee’ omdat hij 
je aanbod verwierp? Of stond die persoon bijvoorbeeld 
zelf met de mond vol tanden en kon hij op dit moment 
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alleen maar korte antwoorden geven? 

Een Arabisch spreekwoord luidt: “Leer een taal en je 
voorkomt een oorlog”. Volgens mij is dat half waar. Er 
kunnen namelijk ook veel misverstanden ontstaan tussen 
mensen die wél dezelfde moedertaal delen. Als iemand 
antwoordt “Tuurlijk, joh!” kan dat verschillende dingen 
betekenen. Soms bedoelt de spreker letterlijk dat iets 
geen probleem is en hij het natuurlijk graag doet. Maar 
je kunt het ook terloops zeggen, of met een sarcastische 
ondertoon: dan kan het zomaar het tegenovergestelde 
betekenen: “Alsof ik dat ga doen. Echt niet!” Andere talen 
leren dan je moedertaal is belangrijk, maar je moet ook 
voorbij de woorden kijken. Een nieuwe taal is een opstap 
naar ‘mondiale mobiliteit’, maar doordat iedere taal zijn 
eigen unieke structuren kent, is een precieze vertaling van 
de ene naar de andere taal nooit mogelijk. Je zult dus ook 
moeten leren luisteren naar de intenties van je gespreks-
genoot – dat geldt evenzeer voor cross-culturele gesprek-
ken als voor een dialoog met een taalgenoot. ‘Second-Or-
der Dialogue’ helpt ons daarbij. Ons International Bridge 
Program gaat daarmee niet alleen over koken of horeca, 

maar ook over elkaar verstaan, van mens tot mens. Dat 
gun ik iedere school.

Jonge Jenaplancontacten met Taiwan
Dit is de vijfde 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. Geholpen 
door Nederlands-Vlaamse begeleiders, combineren ze er 
sinds een jaar ze hun eigen pedagogiek met elementen uit 
het jenaplanonderwijs.

Referenties: 
The Best Language for Math 
https://www.wsj.com/articles/the-best-language-for-
math-1410304008
6 Reasons Asians are Better at Math (Medium) 
https://medium.com/@fesja/6-reasons-asians-are-
better-at-math-ab88fcb3db0
GuanXiology 
http://www.kpvs.tp.edu.tw/modules/tad_book3/page.
php?tbdsn=211
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Bij de Groosjes zitten de droge etenswaren in 
glazen potten. Transparant, glashelder. Toch 
hadden die geëmailleerde blikken van vroeger met 
reliëfopschriften als ‘meel’, ‘koffie’, ‘suiker’ ook wel 
wat. Hoe werkt dat met kinderen, filosofeert Kees: als 
je kinderen een label als dyslexie of adhd opplakt, zit 
dát er dan ook in? 

De deksel van ons rijstwafelblik is verdwenen. Nu kijken 
we dus tegen de steeds minder knapperig wordende 
rijstwafels aan en ik heb het idee dat ze het in het 
donker prettiger vinden. Vroeger zag je in de keuken 
vaak een blik of vier met labels erop. Meel, koffie, zeep, 
soda, suiker. Konden er dus ook vijf zijn. Van die emaille 
blikken waar de tekst ook nog in reliëf opstond. Die zijn 
nu vast weer hip.

Als we nu zulke blikken in onze keuken zouden willen, 
dan zouden we het assortiment aanzienlijk moeten 
uitbreiden. Dan zouden we ook nog blikken met labels 
hebben als mienestjes, walnoten, couscous, penne, 
elleboogjes, spaghetti, quinoa. De gelabelde blikken 
zijn niet aan te slepen... 

Een label maakt iets zo definitief. 
Dat kan taal dus doen 

met de inhoud.

Onze blikken zijn daarom van glas. Technisch gezien zijn 
dat dan natuurlijk geen blikken meer, maar de inhoud 
spreekt dan voor zich. Kun je er ook nog eens iets anders 
instoppen, bijvoorbeeld reservesleutels om eens wat te 

noemen. En je ziet gelijk dat je die niet bij de bolognese 
moet gooien.

Een label maakt iets zo definitief. Dat kan taal dus doen 
met de inhoud. Zodra het beestje een naam heeft, is het zo. 
Wanneer een kind moeite heeft met lezen dan heeft het al 
snel ‘een hardnekkig leesprobleem’ en moet daardoor extra 
goed oefenen. Wanneer er een verklaring wordt opgesteld 
is het definitief: dit kind heeft dyslexie. Kom je dus niet 
meer vanaf. Sommige kinderen zijn dan opgelucht. Dat is 
het dus. Sommigen stoppen ook met oefenen: ik heb toch 
dyslexie... 

Vroeger had je iets dat MBD werd genoemd – een 
diagnose die eerst stond voor ‘minimal brain damage’ 
en daarna ‘minimal brain dysfunction’ ging heten. 
Efficiënt wel: zelfde afkorting, andere betekenis. Beide 
lijken me wel vervelender dan een aandachtstekort-
met-hyperactiviteitsstoornis. Nog een andere naam voor 
dezelfde problematiek. Denk je eerst dus MBD te hebben, 
blijkt het later adhd te zijn. Of PDD-NOS, want dat verschil 
is dan weer moeilijk te zien. Was het maar van glas... 

Zo’n labeldiscussie met ouders en collega’s is vaak lastig. 
Een kind is zoveel meer dan een label, dat snappen we 
allemaal wel. Bovendien zegt een label niet alles over de 
inhoud. Maar een label opent misschien de juiste deuren 
voor begeleiding en geld? Dus dan is zo’n label wel handig. 

Ik pleit om niet te gaan hokjesdenken, maar 
blikjesdenken. Van die mooie emaille met zo’n label 
erop, maar je mag erin stoppen wat je wil!

Als blikken konden...
Column: een nieuwe blik op het hokjesdenken 
Kees Groos
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‘Vraag het de kinderen’ is een gevleugelde uitdrukking 
geworden, zeker op de Antonius Abtschool in Engelen. 
En samenwerken is een jenaplanessentie. Maar, vroeg 
stamgroepleider Judith Flux zich af: “Wat vragen we 
dan eigenlijk van de kinderen? We vragen hen om 
samen te werken met anderen, zonder dat we hen 
leren hoe ze dat moeten doen.” Ze wijdde er haar MLI-
afstudeeronderzoek aan.

Wanneer ik even de tijd neem om de groep te 
observeren, zie ik twee kinderen uit groep 4 die ‘samen’ 

aan een activerende werkvorm werken. Dat is in ieder 
geval de bedoeling… Waar het op neer komt is dat één 
van twee steeds bezig is de ander ‘erbij’ te halen, dit 
uiteindelijk opgeeft en dan maar alleen probeert de 
opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
Het begon met een nieuwe werkwijze rond ons 
spellingsonderwijs op jenaplanschool Antonius Abt in 
Engelen. Hierbij werken de kinderen onder andere in 
duo’s samen aan een activerende verwerkingsvorm. Denk 
bijvoorbeeld aan het samen maken en spelen van een 
memoryspel met de woorden uit het woordpakket. Of 

Elkaar goed helpen kun je niet “opeens”
Onderzoek: hoe leer je je groep samenwerken?
Judith Flux
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aan het ‘fluisterspel’, waarbij de kinderen elkaar een 
woord uit het woordpakket in het oor fluisteren en 
elkaars werk vervolgens controleren. 
Bij mij rees de vraag: hoe doe je dat eigenlijk, 
samenwerken aan zo’n activerende werkvorm? Met 
wellicht een nog belangrijkere onderliggende vraag: 
hoe leren we de kinderen hoe ze dit doen? In het kader 
van mijn afstudeeronderzoek voor de master Leren en 
Innoveren ben ik gaan onderzoeken hoe de kwaliteit 
van de samenwerking tussen kinderen verbeterd kan 
worden.

Tussen ideaal en werkelijkheid…
Samenwerken en elkaar helpen nemen in het 
jenaplanonderwijs een belangrijke plaats in: leren 
is tenslotte een sociaal proces, waarbij het samen 
oplossen van problemen een belangrijke rol inneemt. 
Kinderen worden in samenwerkings- en hulpsituaties 
uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en zichzelf 
te ontwikkelen. Samenwerken is niet voor niets één van 
de jenaplanessenties. Hierbij staan de talenten en de 
kwaliteiten van de kinderen aan de basis. Samen met de 
kinderen wordt door de groepsleiders gereflecteerd en 
geëvalueerd over welke vaardigheden nog nodig zijn om 
tot nog betere samenwerking tot komen. 
Tenminste, zo zouden we het allemaal graag willen. De 
ervaring leert echter dat groepsleiders lang niet altijd de 
tijd hebben of nemen om samenwerkingsvaardigheden 
aan te leren en hierover met de kinderen te spreken 
en te evalueren. In de praktijk van alledag moeten 
tenslotte allerlei instructies gegeven worden en vragen 
we regelmatig van kinderen om hun vragen eerst aan 
een groepsgenoot te stellen. Op onze school doen 

we dit al een aantal jaren middels het traject ‘Vraag 
het de kinderen!’. Hierbij speelt ‘de hand van vijf’ een 
belangrijke rol. Kinderen vragen elkaar hierbij om hulp 
en werken samen aan een oplossing voordat de hulp van 
de groepsleider ingeroepen wordt. 
Ieder schooljaar besteden we in de eerste weken veel 
aandacht aan dit traject, onder andere met als doel de 
kinderen zo snel mogelijk zo zelfstandig mogelijk te 
laten werken. Ook leren de kinderen op deze manier om 
te gaan met uitgestelde aandacht. Beseffen we echter 
wel wat we van de kinderen vragen? Hoe vraag je een 
ander om hulp, en hoe help je een ander op een goede 
manier?

Jouw gedrag als groepsleider
Als onderdeel van mijn onderzoek heb ik in alle 
middenbouwgroepen van onze school een instructie 
rondom een activerende werkvorm bij spelling 
geobserveerd. Hierbij heb ik met name gekeken naar 
het gedrag van de groepsleider: hoe wordt er instructie 
tot samenwerken gegeven en wat is de rol van de 
groepsleider tijdens het samenwerken? 
Zelf merk ik dat ik in mijn groep weinig de tijd neem om 
met de kinderen te bespreken hoe het samenwerken 
verlopen is. Evaluaties gaan vaak over de inhoud van 
de les en lang niet altijd over het proces. In het gesprek 
met mijn collega’s is ook gesproken over het ‘waarom’ 
van onze keuzes. Hoe vorm je de duo’s die samen gaan 
werken? Doe jij dit als groepsleider, doen de kinderen dit 
zelf en welke criteria zijn hierbij belangrijk? 
In mijn middenbouwgroep heb ik ervoor gekozen om 
de kinderen een vast spellingmaatje te geven. Naast het 
samenwerken aan de activerende werkvorm controleren 
zij ook elkaars werk voordat dit nog door mij bekeken 
wordt. Eerder koos ik ervoor de kinderen zelf een 
maatje te laten kiezen. Ik merkte echter dat hier veel 
onrust door ontstond, de kinderen wisten niet welke 
maatjes nog beschikbaar waren en het leerrendement 
was niet altijd optimaal. Samen met de kinderen heb 
ik besproken hoe dit anders of beter kon en de vaste 
spellingmaatjes zijn hier het resultaat van. De kinderen 
gaan hier overigens flexibel mee om, onderling 
ruilen omdat dit beter past of een keer in een drietal 
samenwerken is geen probleem! 
Tot op heden heb ik er steeds voor gekozen om kinderen 
uit dezelfde jaargroep samen te laten werken. In de 
praktijk blijkt echter dat de kinderen uit groep vier en 
vijf vaak met dezelfde spellingcategorie werken. Ze 
hebben dan een eigen woordpakket, maar werken met 
woorden met dezelfde moeilijkheid. Het samenstellen 
van heterogene duo’s kan verrijkend werken en heeft 
zijn voor- en zijn nadelen. Zo is het aanbod van kinderen 

De hand van vijf
Wanneer een kind een vraag heeft, wordt 
het eerst geacht zelf nog een keer goed na te 
denken en bijvoorbeeld de vraag te herlezen 
(vinger/stap 1). Vervolgens vraagt hij hulp aan 
zijn maatje (stap 2) of iemand in de tafelgroep 
(stap 3). De vierde vinger aan de hand staat voor 
het vragen van hulp aan een ‘expert’. In Judiths 
klas bespreekt de stamgroep regelmatig elkaars 
kwaliteiten en hangt er een ‘kwaliteitenmuur’ op 
een prominente plek in de groep. Zo kunnen de 
kinderen altijd op zoek naar een expert op het 
gebied van hun vraag. Wanneer de kinderen na 
het doorlopen van deze stappen het antwoord 
op hun vraag nog niet hebben, volgt de vijfde en 
laatste stap: hulp vragen aan de groepsleiding. 
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om mee samen te werken groter, terwijl er een risico kan 
schuilen in het onder- of overvragen van de kinderen, 
maar door hier goede afspraken over te maken (ieder 
kind werkt met zijn eigen woordpakket), te oefenen en 
erover te praten met de kinderen, zal het heterogeen 
werken juist verrijkend zijn. 

Meer kennis over de leerlijn ‘samenwerken’
Tijdens een klassenvergadering is het onderwerp 
‘samenwerken’ ingebracht door een van de kinderen. Hij 
geeft aan dat hij vindt dat er nog veel hardop gepraat 
wordt tijdens het samenwerken, waardoor andere 
kinderen zich wellicht niet goed kunnen concentreren. 
Dit wordt beaamd door de andere kinderen. ‘Judith, 
kun je ons een keer filmen terwijl we samenwerken? 
Dan kunnen we het filmpje daarna samen kijken en 
bespreken wat er goed gaat en beter kan.’ Het is 
geweldig om te zien hoe dit kinderen een spiegel 
voorhoudt, hoe ze elkaar vervolgens complimenteren én 
aanspreken op gedrag. Het liefst werken de kinderen na 
het bekijken van het filmpje direct weer aan spelling om 
het geleerde meteen in de praktijk te brengen. Prima 
plan!
In collegiale dialoog over de observaties is ook 
gesproken over jouw rol als groepsleider tijdens de 
samenwerking. De groepsleider luistert hierbij naar de 
kinderen, stelt vragen en analyseert wat er gebeurt. 
Ook geeft hij/zij de kinderen tips om samen tot een 
oplossing te komen, het liefst zonder dat hij/zij hierbij als 
groepsleider de oplossing aandraagt. Dit kost tijd, maar 
is de investering zeker waard! 
In de klassenvergaderingen die ik in mijn groep heb, 
merk ik dat het onderwerp ‘samenwerken’ ook steeds 

vaker door de kinderen op de agenda wordt gezet. 
Zo wordt er gesproken over de randvoorwaarden 
(dicht bij elkaar zitten, zachtjes overleggen zodat je 
de andere kinderen niet stoort), maar zijn de kinderen 
ook zeker kritisch over hun eigen rol en de rol van de 
ander. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer jij graag aan 
de spellingopdracht wilt werken, maar je spellingmaatje 
wil eerst zijn rekenen afmaken? 
Tenslotte heb ik de collega’s gevraagd wat zij als 
groepsleider nodig hebben om de instructies rondom 
samenwerken te optimaliseren. Uit het gesprek bleek 
onder andere dat er behoefte is aan meer kennis 
over de leerlijn ‘samenwerken’. Wat doen we in de 
onderbouw, hoe borduren we hierop voort in de 
middenbouw en wat verwachten we van kinderen in de 
bovenbouw? 
Op een recente studiedag zijn we hier dieper op 
ingegaan en hebben we ons verdiept in de verschillende 
leerlijnen rondom samenwerken die beschikbaar zijn. 
De belangrijkste vaardigheden zijn samen te vatten 
als: anderen denktijd geven, je inleven in de ander, 
het geven en volgen van aanwijzingen, het helpen van 
anderen, het zelf ontvangen van hulp, het je houden 
aan afspraken en het delen met anderen. De meest 
gestelde vraag tijdens het gesprek was: ‘Hoe leer ik 
kinderen hoe ze elkaar hulp bieden?’ 
In mijn eigen groep zie ik maar al te vaak dat helpen 
bestaat uit ‘voorzeggen’, ‘over laten schrijven’ of ‘het 
maken van elkaars werk’. Dit is nu eenmaal de meest 
snelle en efficiënte manier. Kinderen weten vaak niet 
beter. Deelvaardigheden binnen de vaardigheid ‘elkaar 
hulp bieden’ omvatten onder andere het kunnen stellen 
van vragen, geduldig zijn en uitleggen. 
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Hoe ziet aanmoedigen eruit? Hoe klinkt het?
Groep 4 en 5 zijn aan het werk ik en ik neem een dictee 
af bij groep 3. Nu blijkt maar weer eens hoeveel zij 
oppikken van wat er in groep 4 en 5 speelt. Wanneer zij 
werken met de woordpakketten van spelling, benoemen 
we steeds de spellingcategorie en onderstrepen we het 
stuk van het woord waarin deze categorie zichtbaar is. 
‘Ik weet wat de moeilijkheid van dit woord is, Judith! 
Mogen we de moeilijkheid ook onderstrepen, net als 
groep 4 en 5 dat doen?’ Uiteraard mag dat! 
Wanneer je aan de slag gaat met het aanleren van 
samenwerkingsvaardigheden is het belangrijk om 
expliciet aandacht te besteden aan de verschillende 
(deel)vaardigheden. Vertel de kinderen waarom dit 
een belangrijke vaardigheid is, wat hebben ze eraan 
in de groep en in de toekomst? Vervolgens doe je de 
vaardigheid voor of laat je op een andere manier zien 
hoe de vaardigheid eruit ziet. Voordoen hoe het juist 
‘niet’ moet kan hierbij verhelderend werken. Ik heb 
ervaren dat rollenspel een fijne en duidelijke werkvorm 
is, mede omdat je hierdoor makkelijk kunt refereren 
naar levensechte situaties die zich in je groep afspelen. 
Een van de adviezen die ik naar aanleiding van 
mijn onderzoek heb geformuleerd, gaat over 
het samen met de kinderen zichtbaar maken van 
samenwerkingsvaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld aan 
de hand van een T-kaart (Ebbens en Ettikoven, 2016). Op 
een T-kaart wordt weergegeven hoe een vaardigheid 
eruit ziet en hoe een vaardigheid klinkt. Wanneer je dit 
bijvoorbeeld doet voor de deelvaardigheid ‘anderen 
aanmoedigen’ (passend bij anderen helpen), praat je 
met je groep over wat je ziet wanneer iemand dit doet. 
Denk aan: glimlachen, je duim omhoog steken, de 
ander aankijken, de ander een schouderklopje geven 
of bijvoorbeeld met je hoofd knikken. Hoe ‘klinkt´ dit 
vervolgens, wat hoor je dan dat er gezegd wordt? ‘Dat 
klinkt goed’, ‘Goed gedaan!’ of ‘Ik weet zeker dat jij dit 
kunt!’ zijn hier voorbeelden van. 
Het is belangrijk om deze T-kaarten samen met de 
kinderen te maken, zodat zij direct eigenaar worden 
van het proces. De kaart hoeft zeker niet alleen 
‘geschreven taal’ te omvatten, tekeningen of visuals 
helpen om de kaart nog beter aan te laten sluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. Oefen de specifieke 
(deel)vaardigheid vervolgens eerst tijdens een les waarbij 
het cognitieve lesdoel niet te moeilijk is en bouw dit 
later uit. Het is erg belangrijk om vervolgens de tijd te 
nemen (en te maken!) om de kinderen te observeren 
tijdens het samenwerken. Geef hierbij tussentijdse 
feedback en evalueer na afloop met de kinderen wat je 
hebt gezien. Samen formuleer je vervolgens tips en tops 
om het samenwerken een volgende keer nóg beter te 
laten verlopen.

Jaarstart: expliciet léren samenwerken
In gesprek met mijn collega’s uit de middenbouw 
stelde ik hen voor het volgende dilemma: ‘Stel, je 
moet kiezen tussen het eerst aanbieden van het 
traject ‘Vraag het de kinderen!’ of het aanbieden van 
samenwerkingsvaardigheden. Welke keuze maak je 
dan?’ In eerste instantie werd unaniem gekozen voor 
het traject ‘Vraag het de kinderen!’. Want: “Dan zijn de 
kinderen het snelst zelfstandig en kunnen we door met 
onze instructies.” 
Vervolgens was het even stil. Wat vragen we dan 
eigenlijk van de kinderen? We vragen hen om samen te 
werken met anderen, zonder dat we hen leren hoe ze 
dat moeten doen. Conclusie: je kunt het een niet los zien 
van het ander. Waarom gaan we er niet tegelijk mee aan 
de slag? Door aan het begin van het schooljaar iedere 
schoolweek een samenwerkingsvaardigheid centraal te 
stellen, deze samen met de kinderen te oefenen en te 
evalueren, vangen we twee vliegen in een klap. Leer de 
kinderen om samen te werken en het zelfstandig werken 
verloopt direct ook beter, een prachtige win-winsituatie! 

Inhoudelijke reflectie: wat ik geleerd heb
We werken nu bijna een schooljaar met de activerende 
werkvormen bij ons spellingonderwijs. Wat ik geleerd 
heb, is dat ik vooral voldoende tijd moet besteden aan 
het uitleggen van de werkvorm én hier eisen aan moet 
stellen. Werken met deze werkvormen is niet iets wat 
kinderen ‘opeens’ goed kunnen. Ze vinden het leuk en 
zijn enthousiast, maar hebben er, zeker in het begin, 
echt hulp bij nodig. 
Wanneer is iets goed? Hoe kijk je het werk van een 
ander na? Dit kost best veel tijd en is lastig in te plannen 
door alle andere instructies heen. Ik heb er daarom 
voor gekozen een periode met alle kinderen uit de 
groep tegelijk aan spelling te werken. Groep 3 heeft 
hun eigen (spelling)werk en alle duo’s uit groep 4 en 5 
werken tegelijk aan de activerende werkvorm die op dat 
moment uitgevoerd wordt. Dit geeft mij de gelegenheid 
te observeren, feedback te geven en samen met de 
kinderen te evalueren. Volgend schooljaar wil ik de 
eerste periode zo starten. 
Daarnaast hebben wel als team heel kritisch gekeken 
naar de inhoud van de werkvormen. Met wat 
aanpassingen hebben we ervoor gezorgd dat deze 
inhoudelijk sterker zijn geworden en beter aansluiten 
op wat onze kinderen en ons onderwijs nodig heeft. Een 
voorbeeld hiervan is het memoryspel: voorheen maakten 
de kinderen het spel, speelden het samen en was de 
werkvorm afgelopen. Nu vragen we de kinderen na 
afloop om met vijf van de door hen gevonden woorden 
een zin te maken en deze op te schrijven in hun 
schrift, waarbij ook de eerder benoemde moeilijkheid 
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onderstreept wordt. Het spelelement wordt op deze 
manier aangevuld met nogmaals bewust bezig zijn met 
de spellingcategorie, waardoor deze beter zal beklijven 
bij de kinderen.
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Pen op papier, taal actiever naar het hoofd
Een historische jenaplanverkenning
Dick Schermer

Een zomernummer over taal – dat sprak Dick Schermer aan, als voormalig 

schoolleider van een Petersenschool en schoolbegeleider van jenaplanscholen: “Het 

leidt tot herinneringen, vroegere ervaringen, het raadplegen van bronnen, nieuwe 

ideeën, het maken van aantekeningen.” In deze bijdrage legt Dick de nadruk op 

schrijven met de hand, als middel dient om taal intenser op te slaan in het geheugen. 

“Het gaat hier om inspiratie, niet om volledigheid.”

Het kringgesprek
De eerste van de vier ‘pedagogische’ situaties in het 
jenaplanconcept: gesprek, spel, werk, en viering. Er 
zijn heel wat soorten kringgesprekken, zoals gespreks-, 
lees- en verslagkring, elk met een eigen bedoeling.
In welk gesprek ook, of er nu wordt gesproken, gele-
zen, gezongen of gemediteerd, het is altijd mogelijk 
om er iets van vast te houden, uit te benoemen, over 
op te schrijven. Ik herinner me de gewoonte op een 
Freinetschool (met drukpers), waar een leerling van 
zo’n klasgesprek ‘notulen’ maakte. En waar tot slot een 
onderwerp of vraag uit voortkwam, waar enkele leerlin-
gen zich verder in konden verdiepen, met later verslag 
naar de hele klas, en een kort einddictaat. Zo wordt de 
actualiteit niet alleen verwoord, maar ook vastgelegd 
op papier én in het hoofd.

Vrije tekst
In mijn tijd als lagere scholier voorzag de taalmethode, 
soms de meester, in een regelmatig te maken opstel. 
Dan schreef de hele klas, op hetzelfde moment, in klad 
een tekst over een opgedragen onderwerp. Nadat de 
leerkracht de opstellen, vooral op spelling, had nage-
keken, moest de tekst in ‘het net’ worden geschreven.
Hoe anders wordt er in het Jenaplan vorm aan gege-
ven! Het onderwerp kan echt vrij zijn, er kunnen soms 
ook bepaalde spelregels aan verbonden zijn, zoals ‘let 
op een duidelijk begin, midden en slot’, op spelling, in-
terpunctie. Het kan goed zijn samen een onderwerp te 
kiezen en samen daar een tekst over te schrijven, even-
tueel in tafelgroepen, zodat samenspraak mogelijk is. 
Op internet is het wetenswaardige werkstuk van 
Susanne Sonnemans te vinden: Levend taalonderwijs 
‘De vrije tekst’, Jenaplanschool de Ratelaar in Deurne, 
mei 2018.

Dagboek, groepsdagboek en logboek 
In zijn jaarverslag (een dag-/logboek) over het eerste 
schooljaar in Jena, 1924-25, is nog altijd te lezen hoe 
graag groepsleider Hans Wolff gebruikmaakte van het 
schrijven met de hand: “Naast hun dagboeken had-
den de kinderen (6-10 jaar) ook schriften voor speciale 
schrijfoefeningen. Hierin oefenden ze of de afzonder-
lijke lettervorm, woorden, of ook wel samenhangende 
stukjes tekst. Het laatste kwam het meeste voor.”
Het staat me bij, dat de kinderen aan het einde van de 
schooldag de gelegenheid kregen iets, terugkijkend, op 
te schrijven. Wie dat wilde, kon het op een later tijdstip 
aan de groep laten weten.

Verzamelmappen en wereldoriëntatie
In de derde en vierde jaargroep bezaten de kinderen 
zelfgemaakte verzamelmappen van karton. De voor- en 
achterkant konden ze zelf ontwerpen, en van kleurige 
linten voorzien om ze dicht te knopen. In deze mappen 
– voorloper van het portfolio! – bewaarden ze bijzonder 
geslaagde werkstukken, of werkstukken op losse vellen 
papier over hun lievelingsgebieden. Ze versierden ze 
graag met een eenvoudige rand.
Op het brede gebied van wereldoriëntatie kan de 
schriftelijke vastlegging van taal op meerdere wijzen 
plaatsvinden. We kunnen hier denken aan een project 
rond een groepsthema, een werkstuk van een individu-
eel kind of enkele kinderen, een presentatie met behulp 
van een powerpoint. Steeds staat de taal centraal, zo 
mogelijk ondersteund door schrijven met de hand.

Groepskrant, muurkrant, schoolkrant, nieuwsbrief
Natuurlijk zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput om 
het schrijven te gebruiken bij het vastleggen van taal. 
Daar zijn bijvoorbeeld de uitingsvormen van diver-
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Pen op papier, taal actiever naar het hoofd
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se groeps- of schoolactiviteiten. Steeds gaat het om 
expressie van gedachten, verwoorden van informatie, 
binnen de eigen groep, binnen de eigen bouw, binnen 
de hele school, of naar de ouders.
Waar bij deze taal-ondersteunende media voorheen 
alleen het schrijven met de hand in aanmerking kwam, 
kan nu het toetsenbord goede diensten bewijzen. Al 
weten wij inmiddels ook, dat typen het onderspit delft 
tegen handschrijven, waar het aankomt op taalverwer-
ving en onthouden.
Dit citaat over The context of digitalisation (2018) van 
het Schreibmotorik Institut biedt een hoopvol perspec-
tief: “Schrijven en digitale technologie sluiten elkaar in 
geen geval uit. De integratie van schrijven in digitale 
media is reeds duidelijk bij recente technologische 
ontwikkelingen die schrijven gebruiken als inputmetho-
de: dat wil zeggen interactieve whiteboards, vergroot 
papier, tablet en styluspen, iDrive systeem.”

Taalverrijking door kwartetspel! 
Op woensdag 23 januari 2019 is tijdens de Nationale 
Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht een bijzonder 
kwartetspel gelanceerd. Het eerste exemplaar werd 
aangeboden aan de grootste kwartettenverzamelaar ter 
wereld, Piet van der Vlugt.
Dit kaartspel bevat tien onderwerpen (oud schrift, zones, 
ruimte, grootte, regelvoering, helling, schrijfbeweging, 
lengte, vorm, schrijfstijlen). Al spelend, lezend, elkaar be-
vragend, komen er zo maar liefst veertig taalbegrippen 
ter sprake, die kenmerkend zijn voor het handschrift. 
Door ze op te schrijven, zullen ze nog beter beklijven.
Nadere informatie over het handschriftkwartetspel dat 
wordt uitgegeven door het Platform Handschriftontwik-
keling is hier te vinden: 
www.handschriftontwikkeling.nl.

Voor verdere ideevorming kan men terecht bij deze 
jenaplanbronnen:
* Sprache – Sache – Kind, Zum Sprachbildungsgehalt 
eines Unterrichtstages in der Jenaplan-Schule Heinrich 
Bolles in Obernjesa bei Göttingen, Prof. Dr. Erich Wolf-
rum, 1955 (Ort der Begegnung, dl. 3)
* Het kleine Jenaplan, Peter Petersen, 1985
* Een lagere school volgens de basisprincipes van de 
leef- en werkgemeenschapsschool, Peter Petersen en 
Hans Wolff, 1987
* Jenaplan, school waar je leert samenleven, Freek 
Velthausz en Hubert Winters, 2014
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Het was in de tijd dat we thuis violen nog nekgitaren 
noemden, dat hockey hockey heette omdat de puck 
in het hokkie moest en avonturen natuurlijk alleen in 
de avonduren verteld mochten worden, dat we naar 
Friesland verhuisden. Het thuisland van mijn vader, 
emigratie voor mijn moeder en voor ons, de kinderen.

Op de dorpsschool vond men het maar raar dat ik geen 
Fries sprak. Pas op de Pabo overkwam het me voor het 
eerst, dat ik een hele dag zelf Fries had gesproken. Ik ging 
naar bed met een nieuwe smaak in mijn mond. De smaak 
van de Friese taal. Hoe smaakt Fries?

Ook nu ik weer op een dorpsschool onder Leeuwarden 
intensief lesgeef: Nederlands in de klas, Fries op het plein 
en in de contacten met ouders proef ik af en toe die 
taal weer. Het zou voor de hand liggen om nu smaken 
op te schrijven als: Berenburg of Friese droge worst, 
Oranjekoek, de Friese vlaai of Suikerbrood. Het is ook niet 
de smaak van moddersloten in de zon of juist in de regen 
of de overwaaiende geur van het Fluitenkruid. 

Op de universiteit deed ik onderzoek naar meertaligheid. 
De geïnterviewden benadrukten steeds dat het om 
identiteit ging. Dat kinderen wanneer ze in hun eigen 
taal benaderd werden, makkelijker ‘open’ gingen. 
Maar gaandeweg ontdekte ik dat meertaligen in twee 
verschillende werelden leven. Als een rendier dat ook 
uv-licht, straling, van de ijsbeer ziet, en hem dus beter ziet 
dan wij mensen.

Een Engelse moeder die haar kind met “Be careful” het 
verkeer in stuurt, vraagt van haar kind om zorgzaam en 
zorgvuldig te zijn: gemotiveerd alle procedures goed uit 
te voeren.

Een Nederlandse moeder die haar kind met “Wees 
voorzichtig” het verkeer in stuurt, vraagt van haar kind 
om voor uit te kijken, te voorspellen wat er zou kunnen 
gebeuren, proactief deel te nemen aan het verkeer. Beide 
zijn nodig. Een tweetalig kind krijgt beide boodschappen 
mee. Dat maakt de overlevingskansen … echt waar… 
groter.

Alzheimer slaat minder vaak en heftig toe bij meertaligen. 

Er wordt vaak gezegd dat we straks allemaal Engels 
spreken. Ik geloof er niets van: mijn leerlingen spreken 
zo graag Fries, het komt hen de oren uit. Ze genieten 
zo enorm als ze Fries mogen spreken. En voor ze geluid 
maken heb ik aan de mondstand al gezien of het 
antwoord in het Fries of in het Nederlands komt. 

En daar komt het natuurlijk door, denk ik dan: het andere 
ritme in de tong activeert de smaakpapillen toch net wat 
anders. Voor mij smaakt Fries iets umamischer, iets als de 
nasmaak van nootmuskaat met een lichte fijne fris-zure 
smaak.

Maar eerlijk is eerlijk: het zou kunnen komen omdat ik 
een lichte vorm van synesthesie heb – dat zijn mensen die 
woorden aan bijvoorbeeld kleuren koppelen. Zo weet ik 
mijn hele leven al dat ik eígenlijk op dinsdag lichtgroene 
kleren behoor te dragen.

Arjen Tabak

Arjen is leerkracht, onderwijskundige en eigenaar van 
Onderwijs doe je Samen

Hoe smaakt een nieuwe taal?


