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Inhoud
Het jonge kind

Precies een week na de NJPV-conferentie heeft de redactie dit themanummer
afgerond en daarmee trekken we samen op met het nieuwe Jenaplanboek
‘Ik wil spelen!’, waarin onze jongste kinderen centraal staan. Peter
Petersens school begon met zes jaar. Voor de kleuterleeftijd was weinig
aandacht in zijn concept, laat staan voor nog jongere kinderen, die via IKCs
steeds vaker deel uit maken van het basisschoolleven. Hun manier van de
wereld verkennen is spelend, en dat vraagt pedagogische precisie van de
volwassenen om hen heen.

Voorwoord: Tot wanneer ben je jong? Hoe lang mag je spelen?
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Kees opent: hé digi-methode, geef mij mijn speelruimte terug!		
Bovenbouwmees Kees vraagt zich af: hoe lang is een kind ‘jong’? En hoe lang mag je
spelen? Zelf vecht hij tegen een zelfdenkende rekenmethode.
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Keynote Annerieke Boland: ‘In spel laat het kind zichzelf zien’
Met Hannah Arendt, John Dewey, Martinus Langeveld en Gert Biesta bij de hand,
wijdde lector Annerieke de NJPV-conferentie in in het in-de-wereld-komen van een
jong mens. Haar prachtige voorbeeldfilmpjes deden de rest.

6

Guido Huiges lied: Speel je waar je kan, kleine gitaarman?
Het aandachtige luisteren van een kleine cowboy op gele laarsjes bracht Guido
dichterbij de onversneden verwondering van het jonge kind.
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Over het nieuwe boek: Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam
Met diepe ervaringskennis van de onderbouw, alle jenaplantheorie nog eens tegen
het licht houdend, grasduinend langs concepten voor het jonge kind als Reggio Emilia,
schreven Anite en Ingrid Wij willen spelen!
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Kijken naar kleuters vraagt “geen starre aandacht, maar een flexibele attentheid om
onbevangen op situaties te reageren.”
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Ruim dertig jaar na de oprichting als jenaplanschool, schroeft De Vlieger eindelijk het
NJPV-erkenningsbordje aan de gevel.
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Maaike filosofeert: kun je met kleuters filosoferen? Zeker!
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Berna’s boeken: Je bént niet boos, je hébt boos!		
Boekenredacteur Berna van der Linden las twee boeken die de emotionele wereld van
het jonge kind heel nabij brengen.
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Freinettijdschrift: zo bondig was Peter Petersen nergens anders
Cadeautje van Freek Velthausz voor onder de kerstboom: in 1932 nodigde de nog
jonge freinetbeweging Peter Petersen uit om zijn schoolconcept, en zeker het
groepsproces, uit de doeken te doen. Handig, Petersens eigen ‘Jenaplan-uittreksel’!
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Tot wanneer ben je jong? Hoe lang mag je spelen?
“Stellen jullie je wel eens voor hoe het is, om als vierjarige
voor het eerst naar school te komen?”, vroeg redacteur
Helle de Graaff, zelf stamgroepleider in de onderbouw.
“Ik zou eens op mijn knieën de school in moeten gaan”,
overpeinsde collega Kees Groos, bovenbouwmeester en
boomlang.
Ik heb wel ijkpunten voor hoe het ongeveer is – kleine
miniatuurtjes, losse beelden die een groter verhaal
vertellen. Onze oudste zoon ging de eerste dag met
twee Pippistaartjes naar school. Een dag later prijkte zijn
staartjesfoto op A4-formaat boven de kapstokken, naast
alle andere groepsgenoten. Ik las er een onbevangenheid
in, die hij (nu 11) gelukkig niet kwijtgeraakt is.

plan om een dag met zijn moeder in de notenwinkel mee
te lopen wilde honoreren. Met een kleine wedervraag:
of hij dan maandag in de kring wilde presenteren wat hij
gezien, gehoord, ontdekt had. Weza’s moeder had die
middag een behulpzame, nieuwsgierige zoon op haar
werkplek. En de presentatie was puik: voor Weza is dat
een voortzetting van spelen met andere middelen.
Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Onze dochter kende ‘school’ al, via haar broer. En
ontwikkelde, als driejarige peuter, een vrolijk contact met
een paar andere peutermeiden, als ze op hun oudere
broers en zusjes stonden te wachten. Met hun ouders
besloot ik tot een wekelijkse koffieontmoeting. Sommige
rituelen van die ochtenden zijn gebleven: als dochterlief
een kop warme melk krijgt, haalt ze nog altijd een
lepeltje om schuim te scheppen. Inmiddels halverwege de
middenbouw zie ik zo’n voormalige peutervriendin ook
nog wel eens spontaan naar onze keukenla lopen. Ik lees
er vertrouwen, veiligheid, ongedwongenheid in.
Wat ik nu zie, is hoe wij – ouders en stamgroepleiders –
meebewogen op de plannetjes, de sferen, de buien, de
handelingen van onze kinderen. Zo ongeveer als kersverse
jenaplanauteurs Ingrid Nagtzaam en Anite Oijen het
bedoelen met hun observatie: “De titel van ons boek
is Wij willen spelen, niet ‘Laat maar spelen’.” Want als
volwassene heb je actief een hoop te doen en te laten om
de ruimte te maken waarin het spel zich kan ontvouwen.
Lector Annerieke Boland laat in dit nummer zien hoe ik
nog aandachtiger kan zijn in het uitnodigen van onze
jongste (2,5) tot spel, leren, spreken.
Een tweede vraag die leefde bij de redactie: hoe lang
ben je een jong kind? Mag het schoolleven van een
bovenbouwer bijvoorbeeld ook speels zijn?
Ik dacht aan Weza (11), net gestart bij een nieuwe juf.
Op een ochtend trok hij – zoals vaker – met zijn moeder
een kaartje. Zijn vraag: ‘Moet ik vandaag naar school?’
“Nee,” antwoordde het kaartje, “dat is de moeite niet.”
Met die kaart toog hij naar zijn stamgroepleider, die de
kwestie perfect ruimte-scheppend opnam: Weza mocht
gaan overleggen met de schoolleider, die stelde dat ze zijn

Cartoon Frank de Man
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Hé zelfdenkende methode, geef m
Kees opent: als science fiction te dichtbij komt
Kees Groos

Het jonge kind volgen we in de jenaplanonderbouw in
zijn spel, zijn wereldverkenningen. Hoewel Peter Petersens
schoolontwerp pas op de leeftijd van 6 begon, is het vaak
in onze onderbouw dat Jenaplan vanzelfsprekend en
spelenderwijs vorm krijgt. Kees Groos, stamgroepleider
in de bovenbouw, vraagt zich af: hoe lang is een kind
‘jong’? En hoe lang mag je spelen? Zelf vecht hij tegen een
zelfdenkende rekenmethode. Voor speelruimte.
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mij mijn speelruimte terug!
Battlestar Galactica, Star Wars en Star Trek, daar ben ik
mee groot gekomen. Ik keek de films en series graag. Het
oneindig grote, buiten de lijntjes van onze eigen dampkring, sprak tot mijn verbeelding en beïnvloedde mijn
kinderlijke speelwerkelijkheid. Ik bouwde ruimtestations
en schepen van Lego met mijn broers en spaarde Star Wars
met mijn buurjongen. Toen Wubbo Ockels als eerste Nederlandse astronaut de ruimte in ging, vond ik dat al bijna
Star Trek in het hier en nu. Nu zie ik nog veel meer science
fiction in het dagelijks leven werkelijkheid worden.
Door technische internetomstandigheden, die ik niet heel
goed begrijp, moet de semi-digitale methode Pluspunt
vernieuwd worden.
Het was iets met flash. Die gaat uit, of zoiets. Zie je overigens wel vaker bij een flash, maar ja. Het zou gebeuren
dat de digitale ondersteuning van Pluspunt 3 niet meer
werkt en dan kan je geen rekenen meer geven. Dat
betekende niet alleen dat die methodemakers overhaast
een flitsvrije variant in elkaar moesten klussen, maar dat
ook wij als school ons plotseling moesten beraden op een
nieuwe methode.

‘Niet alleen de kinderen, maar ook de
stamgroepleider heeft recht op speling, op
bewegingsvrijheid’
Dat hebben we gedaan. Het is Pluspunt 4 geworden. Die
overhaast in elkaar gezette methode dus. State of the art!
Er zit een algoritme achter dat de methode automatisch
laat differentiëren in de gemaakte stof. Hij past dus in de
verwerkingssoftware vanzelf het niveau aan op ieder individueel kind. Ik vond dat redelijk Star Trek-achtig klinken.
Deze methode was voor groep acht, mijn instructiegroep,
nog niet klaar. Dus zij krijgen nu nog uitleg vanuit – living
on the edge – Pluspunt 3 en die werkt nog steeds, in Edge.
De helft uit die methode schrap ik, de andere helft bied ik
anders aan en aan de laatste helft kom ik meestal niet toe.
Rekenen is niet mijn lievelingsvak, maar het gaat aardig
goed.
Ik kijk nu vanaf een afstandje naar mijn bovenbouwcollega’s die stoeien met het leren kennen van de nieuwe
methode, Pluspunt 4. Die gaat uit van vijf rekenmomenten
in de week, maar wij hebben er vier in ons weekplan. En
ja, wij hebben allemaal genoeg rekenvaardigheden om te
beseffen dat dit niet zo goed past. Het probleem is dat de
jaarplanning van Pluspunt 4 zo propvol is en dat er allerlei
zelfdenkende algoritmes afhankelijk van input zijn, dat er
geen enkele speling zit in de methode. Je kan niet tegen
een kind zeggen: ‘sla dit scherm maar over’, of ‘maak dat

illustratie: Stijn Ruijzenaars
maar half’, want dan kun je niet door naar de volgende
som. Ook moet ieder vákje worden ingevuld, dus ook een
berekening die je gedaan hebt op papier, moet je invullen
in het scherm. Zo moeten zij volgens de software zelfs de
keersom uit een verhaaltje in een vaste volgorde invullen,
anders rekent-ie ‘m fout.
Ze hebben ook een papieren variant waarbij het schrappen van sommen fysiek nog wel mogelijk is. Maar die zit
ook zo vol dat de ‘warming up’ eigenlijk al geschrapt moet
worden. Ook is er niet eens tijd vrijgemaakt voor kinderen
om hun werk te evalueren en verbeteren.
Hoe science fictionerig zo’n computerprogramma ook
klinkt, er voelt voor mij een enorm te kort aan bewegingsvrijheid. Niet alleen de kinderen wordt dit ontnomen,
maar ook de stamgroepleider heeft recht op speling. Wij
worden langzaam maar zeker de zonen en dochters van
zelf-opererende moederborden en deze ontnemen ons
het zicht op wat er nu daadwerkelijk gebeurt bij kinderen.
Ja, je kunt op een dashboard zien hoe het kind de stof
maakt, maar daar kun je niet zien of het slordig is en of
er getekend is in de kantlijn. Ik wil kunnen spelen met de
groep, ik wil kunnen herhalen, zelf dingen kunnen bedenken als dat nodig is, op de grond een vierkante meter
tekenen met, hopelijk, een whiteboard stift. Ik wil de
ruimte! De ruimte om te spelen. Te spelen met de leerstof,
de groep en de ruimte waarin we leren. Zoals ik vroeger
ook speelde in een ruimte waarin alles kon. Omdat ik het
zelf had bedacht.
Ik ben blij dat de groep 8-stof nog niet klaar is en dat
volgend jaar nu nog science fiction is.
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‘In het spel laat het kind zichzelf zien’
Keynote: iPabo-lector jonge kind Annerieke Boland
Geert Bors

Annerieke Boland opende de NJPV-conferentie met haar keynote over de
wereldverkenningen van het jonge kind. Die stappen – van het ontdekken van je
schaduw tot het bedenken van spelregels met anderen – zet een kind al spelend. Haar
boodschap: maak van een kleuter niet te vroeg een schoolkind. “Er is niks mis met
kijken naar taal en rekenen, maar dat zit allemaal al ín het spel van jonge kinderen. Als
je goed kijkt naar hun spel, zie je dat dáár het leren gebeurt.”

“Ik wil laten zien hoe spelend de wereld verkennen eruit
kan zien”, zegt lector Annerieke Boland en loopt van
haar positie centraal op het conferentiepodium naar haar
laptop. Heel stil klinkt er gepraat van een jonge peuter.
Maar beeld verschijnt er niet. Het duurt een seconde of
tien voordat Annerieke doorheeft, dat zij weliswaar staat
te kijken naar het ingestarte filmpje, maar niemand van
haar driehonderd toehoorders. “Ach, sta ik hier helemaal
alleen te genieten…”, zegt ze met de open, lichte toon die
haar lezing kenmerkt.
Anderhalve handeling later start het filmpje toch in: Jade
ontdekt haar schaduw, een filmpje dat ruim zesduizend
keer bekeken is. Geen spectaculaire grappen, geen viral

materiaal à la Charlie bit me, niks om een gifje uit te
destilleren. Maar prachtig in zijn subtiliteit. Een filmpje van
zo’n groots klein moment dat je hoopt dat je het vast kunt
leggen als het zich onverhoeds aandient. Peutertje Jade
wijst een bloempje aan in een kruidenrijke berm langs
een zandpad. Als ze zich omdraait, ziet ze iets donkers in
het zand. Zichzelf, haar contouren, haar schaduw. Ze volgt
het donkere ding en het ding volgt haar. Ze vertelt erover
in de weinige woorden die ze heeft, tegen haar moeder
achter de telefooncamera. Mama grinnikt bemoedigend.
Jade tilt haar been op, maar de schaduw sluit weer aan
als haar voet de grond raakt. Nog eens. Ze gaat op haar
hurken zitten om het vreemde fenomeen met haar
vingers aan te raken. Dan loopt ze naar haar moeder, kijkt

Fotografie: Larissa Rand
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intussen naar de schaduw achterlangs meeloopt, en botst
zo tegen mama op.

Spelend groeit het jonge kind
de wereld in.

belang”, legt Annerieke uit: “Want dát drijft een kind
verder in het leven: enerzijds wil je erbij horen, maar je
hebt ook ontdekkingen te maken over jezelf, over hoe jij
in bloei kunt komen, je kunt uiten, je kunt openbaren aan
de wereld.”

“Je ziet dat leren niet in je eentje gebeurt: Jade kijkt
naar haar moeder achter de camera. Je wilt het delen. Bij
jonge kinderen zie je momenten als dit de hele dag door
– spelen, ontdekken. Schaduwen, blokken, elkaar. Spelend
groeit het jonge kind de wereld in. Als je dit leuk vindt en
je staat niet bij het jonge kind, solliciteer dan eens bij de
peuters of kleuters”, zegt Annerieke.

Daar speelt de volwassen mens een cruciale rol, want die
beschermt ‘het kind als mens in wording’: “Als volwassene
neem je verantwoordelijkheid voor de wereld die er al is;
je draagt de mooie dingen uit die wereld over, je wijdt het
kind in, neemt het mee naar die wereld. Tegelijkertijd is
er pluraliteit als voorwaarde, want ieder kind is uniek, alle
mensen zijn verschillend.”

Het jonge kind in de verdrukking
Met een dergelijke liefdevolle aandacht voor onze
jongsten begon ze haar lezing ook. Turvend wie er in de
onderbouw of de kinderdagopvang werkte, riep iemand:
“Ik heb kleinkinderen, geldt dat ook?”

“Elk kind is een begin van nieuw handelen en nieuw
spreken dat de sociaal-culturele wereld blijvend
vernieuwt, en daarmee van de ondergang redt”, stelt
Arendt. Misschien niet door iedereen meteen opgepakt,
want de onmodieuze foto van de filosofe, pontificaal met
smeulende peuk, wekt een korte golf van hilariteit in de
zaal. Annerieke spelt het daarom nog eens uit: “Wat ze
zegt is: ‘het unieke niet voeden is de maatschappij ten
onder laten gaan. Iedere nieuwe generatie moet in staat
gesteld worden zijn unieke bijdrage te leveren.”

Het jonge kind lijkt soms in de verdrukking te zijn
gekomen, misschien al sinds de jaren ’80 toen de
kleuteropleiding werd afgeschaft, stelt Boland: “Van
kleuters wordt steeds meer verwacht dat ze zich gedragen
als een schoolkind, en dat is een peuter of kleuter niet.”
Ook leerkrachten hebben er soms moeite mee om een
kleuter te volgen en te accepteren als kleuter. Annerieke
vertelt hoe ze meeliep in een kleuterklas, met een
bedrijvige huishoek, waarin de leerkracht het lastig vond
dat de kinderen steeds wegliepen uit de huishoek naar de
gang. “Maar het bleek dat op de gang de supermarkt was
en dat de kinderen daar hun boodschappen deden. Dat
wisten alle kinderen, ook aan nieuwe kinderen werd dat
bekend gemaakt, inclusief de route die om de kast heen
en dan pas naar de deur liep. De leerkracht had er geen
tijd voor gehad of genomen om dat te observeren, want
die was zo druk met taal en rekenen bezig geweest.”
Uitspraken van leerkrachten laten zien dat er in veel
kleuterklassen al gelonkt wordt naar het formele leren.
Annerieke projecteert een uitspraak van onderbouwjuf
Renate: “Tijdens de afgelopen jaren merkte ik dat ik
mijn onderwijs steeds meer ging aanpassen aan de eisen
van groep 3, terwijl ik diep van binnen wist dat dit juist
andersom zou moeten.” Boland stelt dat er niks mis is met
kijken naar taal en rekenen, maar dat die activiteiten al
in het spel van jonge kinderen zitten: “Als we niet kijken
naar hun spel, weten we niet dat dáár het leren gebeurt.”
Een mens in wording
Het jonge kind en spel zijn aan elkaar verbonden. Eerst
maar eens: wat is het jonge kind? Hoe moeten we naar
een jong kind kijken? Annerieke Boland gaat te rade bij
de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt, die het
kind tweeledig beziet: enerzijds is een kind ‘een nieuw
mens in de wereld die er al was’ – je stapt dus binnen in
een wereld die al bestond. Anderzijds is een kind ‘een
mens in wording’, die zich wil gaan manifesteren ín die al
bestaande wereld. “Die twee kwaliteiten zijn van groot

Spelen: heb jij speelruimte?
Met verwijzing naar de drie doeldomeinen van Gert
Biesta – kwalificatie, socialisatie en subjectwording – stelt
Annerieke dat we in een tijd leven “waarin kwalificatie
veel aandacht krijgt, vaak ten koste van de andere twee
aspecten. We moeten meer terug naar de vraag aan ieder
kind: wie ben jij? Dat is je drijvende vraag als leerkracht.
En daarna: wie ben jij, in deze wereld, als deel van deze
gemeenschap, van een groter geheel?”
Wil je dat van een jong kind weten, volg het dan in zijn
spel: “Spelen is ontwikkelen. Spelen gebeurt vanuit
intrinsieke motivatie. Spelen is een eigen expressie van
de indrukken die kinderen opdoen. In het spel laat het
kind zichzelf zien.” Menig professional vergeet dat: dan
is spelen wel een element op het kiesbord, maar zelden
wordt het spel met serieuze aandacht bekeken door een
leerkracht, stelt Boland.
Na de vraag naar wat een jong kind is, is de vraag naar het
wezen van spel minstens zo ingewikkeld. Annerieke haalt
meerdere denkers en hun uitspraken aan: de Amerikaanse
filosoof-pedagoog John Dewey, bijvoorbeeld, noemde
spel ‘de manier van leren van een kind’ en school ‘niet
de voorbereiding van het leven, maar het leven zelf’. De
Nederlandse pedagoog Martinus Langeveld hanteerde de
definitie: ‘spelen is de meest wezenlijke bezigheid van het
veilige kind in een wereld die nog alles kan blijken te zijn’.
“Mooier kun je het niet zeggen”, meent Annerieke.
Spel is ook te definiëren in de wezenlijke randvoor
waardelijke kenmerken, waaraan een activiteit moet
voldoen om een spel genoemd te worden. De spreekster
onderscheidt er drie: hoge betrokkenheid (“zonder dat
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is het geen spel”), regels – die je samen overeenkomt
en die Annerieke verder verdeelt in sociale, technische,
conceptuele en strategische, en – ten derde: “in spel zitten
vrijheidsgraden. Spel is een open activiteit, waarin ruimte
voor ieders eigen invulling nodig is. Keuzes, initiatieven,
interpretaties, bedoelingen…” Vanuit die vrijheidsgraden
bezien, wanneer je voldoende ruimte hebt voor eigen
initiatief, eigen ontplooiingsmogelijkheden, kan ook
werk de ervaring geven dat je aan het spelen bent,
stelt Annerieke: “Dat is een mooie manier om naar je
werk te kijken: ben ik genoeg aan het spelen? Is er nog
speelruimte voor me? Misschien is de onderwijsstaking
van gisteren vooral daar een uitdrukking van: van het
gebrek aan speelruimte voor de leraar.”
Sensitief waarnemen
Het spel van jonge kinderen verschijnt gaandeweg
Bolands betoog als een steeds wonderlijker, rijker
fenomeen. De begeleiding ervan vergt een sensitief
waarnemen en subtiel en doortastend handelen. Ze wijst
op een goed doordachte inrichting van het lokaal, goed
klassenmanagement, inspiratie en goede uitwisseling.

Dat is een mooie manier om naar je werk te
kijken: ben ik genoeg aan het spelen?
Dat komt mooi tot uitdrukking in een filmpje van
taal-in-spel, waarin kinderen worden uitgedaagd tot
spelsituaties waarin ze veel taal nodig hebben. Zeker
voor kinderen van risico-achtergronden blijkt het veel te
helpen, als ze vroeg bezig gaan in taalrijk leren – spelen
in en met en door taal, dus. De zaal ziet een leerkracht
die voorafgaand aan het gekozen spel ‘doktertje spelen’

8

met een paar meiden in gesprek gaat: wat ga je als dokter
doen? “Iemand beter maken”, zegt het kleutermeisje dat
duidelijk de initiatiefnemer is. En wie is er dan ziek? “Om
de beurt zijn er ziek.” Met wie wil je spelen? Heb je dat
al aan ze gevraagd? Meteen vraagt het meisje haar twee
buurvrouwen. Die knikken ‘ja’.
Daarna gaat het loos! Hier wordt een prikje uitgedeeld.
En daar nog een. Meteen daarna is de spuit een
thermometer en wordt de koorts via het oor opgemeten.
De beurten wisselen. Het medicijnbekertje heeft voor één
speelster geen duidelijke rol in het doktersgebeuren – ze
neemt, als arts, een teugje water tussen het prikken en
meten door. Achteraf heeft de leerkracht een nagesprek
met de kinderen: “Wat had ze nou precies?” Buikpijn,
zeggen de meiden, en het prikje hielp. Annerieke: “Veel
leerkrachten die hiermee aan de gang gaan, vertellen dat
de kinderen binnen de kortste keren niet meer anders
willen. Ze komen zelf hun plan tevoren vertellen en willen
graag uitleggen wat ze hebben meegemaakt.”
Verkennen, verbinden, verrijken
Ook voor leerkrachten blijkt het een enorme hulp om
beter zicht te hebben op wat spel is en hoe je het kunt
begeleiden. Vastgelopen relaties met een bepaald kind
komen weer in beweging, zo ontdekte Annerieke in een
project met de Universiteit van Leuven. “Je kunt met
meespelen van alles bewerkstelligen: van het spel kapot
maken door er een andere draai aan te geven, tot het
leren kennen van je kinderen zoals ze zijn. Hoe verstoor
je het spel niet, maar benut je het?”, vraagt Annerieke de
zaal. “Betrokkenheid is je belangrijkste kompas: blijven de
kinderen betrokken, ook bij jouw eventuele input?”
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Ze hanteert voor een gezond meekijken en meespelen de
v’s van verkennen, verbinden en verrijken. Met verwijzing
naar Elly Singer, beschrijft Annerieke ‘verkennen’ als
rust nemen, stil staan, kijken wat er gebeurt, inleven in
wat er gaande is. ‘Verbinden’ gaat over het aanhaken
bij de aandacht van het kind en als volwassene volgend
meespelen. Ben je eenmaal verbonden met de kinderen
in hun spel, dan kun je verrijken: het spel verdiepen,
uitbreiden, complexer maken.

in hun spelsituatie: wanneer de kinderen bij een ijsverkoop-rollenspel zeggen dat de juf moet eten voor het
ijsje smelt, legt de pedagogisch medewerkster de vraag
naar een oplossing voor haar heel vieze plakhanden neer
bij de kinderen, die het groots oppakken en uitbouwen,
met telefoontjes naar hulplijnen als de tandarts en de
bakker. Samen opgaan in het spel. Nieuwe woorden,
nieuwe oplossingen proberen. Het biedt mooie doorkijkjes
naar de vraag ‘wie ben jij?’ en ‘wie ben jij in deze wereld?’

Een slotfilmpje, van een pedagogisch medewerker op een
kinderdagverblijf, laat zien hoe rijk het spelen kan worden
wanneer je als volwassene precies de goede aansluiting
kiest, bijvoorbeeld als kinderen een probleem inbrengen

Annerieke Boland is lector ‘jonge kind’ op de Hogeschool
iPabo. Ze leverde als opbouwend en kritisch meelezer een
waardevolle bijdrage aan het nieuwe jenaplanboek ‘Ik wil
spelen!’

- december 2019

9

Speel je waar je kan, kleine gitaarman?
Geert Bors
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I’m gonna find me a river, one that’s cold as ice. / And when I find me that river, Lord I’m gonna
pay the price! / I’m goin’ down in it three times, but Lord I’m only comin’ up twice.
Nunspeet, vrijdag 8 november, 8.32. Terwijl de zaal volstroomt, na een korte nacht, staat
schoolleider Guido Huige al te spelen. Long gone lonesome blues. Van Hank Williams. Als de
bluesman achter in een café, terwijl de gesprekken verder gaan. Guido’s gitaarpartijen schikken
zich in het rumoer, waarmee kuierend een plekje gezocht wordt.
Maar zo was het niet voor de jonge Mick, een cowboy van een jaar of vijf op gele laarsjes, die
voor Guido’s tent stil bleef staan, toen hij hetzelfde lied aan een Ardennens riviertje zat te spelen.
“Mooi”, vond Mick. “Wil je voor me komen spelen als ik naar bed moet? Dat is om zeven uur.”
Daarmee, zo zal ib’er Ronald Heidanus tijdens zijn workshop later die dag betogen, is Guido het
cowboyliedje van net voorbij en heeft hij zijn publiek bij de kladden: niet langer is er het lied als
expressie, maar de foto van de rivier, het lied, de anekdote worden deel van een verhaal. En met
een verhaal engageer je je, als verteller, als toehoorder. Je komt aan elkaar vast te zitten.
Als Guido verdergaat, over hoe hij die avond met zijn afwasteil naar het sanitairgebouw liep en de
afspraak halfvergeten was, schreeuwt je innerlijke jonge kind: ‘Neem me serieus! Kom je belofte
na!’ Micks moeder doet dat voor hem: “Ben jij die man met de gitaar? Klopt het dat je met Mick
hebt afgesproken? Hij gaat zo naar bed. Hij verwacht je.”
De afwas kan later. Met gitaar en toebehoren snelt Guido naar Micks tent, die intussen nog wat
campinggasten aan publiek bij elkaar roept. Nieuwe liedjes wil hij horen. Liedjes die hij nog niet
kent. En als de muziek verstomt, heeft hij honderd vragen aan Guido: hoe word je gitaarman?
Hoe maak je een lied? In zijn ogen, in zijn houding, in zijn vragen vormt Mick één congruente
aanwezigheid: de zinderende verwondering van jong, ontdekkend leven.
Guido eindigt met een lied dat hij schreef voor Mick, van wie hij niet weet of hij het ooit zal horen.
Een Neil Youngiaanse mondharpsolo. Dan:
Alles willen weten, het grote geheel
Meer vragen te stellen, weer een antwoord te veel.
Kleine man, gitaarman.
Leef je soms nu al je vragen? Speel je waar je kan?
Begint het al te dagen, kleine gitaarman?

- december 2019
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‘Ik wil spelen’: het spel als wezensactiviteit
Het grote interview: Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam
Geert Bors
De dag na hun boekpresentatie hangt er een kalme sfeer rond Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam. Nou ja, op
die GPS-locatie na, pal naast de interviewtafel, waarlangs groepen jenaplanners snellen op zoek naar schatten.
Een gesprek over hun boek, over spelen als wezensactiviteit van het jonge kind en de rol die dat schept voor de
stamgroepleider: “Wat we mensen gunnen, is dat zij voorbij het idee komen dat als je het controleren en ingrijpen
loslaat, er niks van de grond komt in je groep. Het tegendeel is waar.”
Nunspeet, vrijdag 8 november. “Stel,” zegt Anite van
Oijen, “dat jij als stamgroepleider lekker met je groep
aan het werk bent. En opeens staat je schoolleider in het
lokaal. Hij kijkt minder dan een half ogenblik rond, kan
daarin écht niet doorzien wat je intenties zijn en hoe
de interactie verloopt, maar steekt zijn duim omhoog,
zegt: ‘Goed bezig!’ en is weer weg. Dan denk jij toch:
man, blijf lekker weg!?” Dat is meestal niet de manier
waarop volwassenen met elkaar omgaan. Maar, zo gaat
Anite verder, dat is hoe het voor kinderen voelt, als ze
geëngageerd bezig zijn in een hoek of met een groepje
en wij langskomen, omdat we keurig geleerd hebben dat
het goed is als we kinderen aanmoedigen en ‘positieve
feedback geven’: “Het werkt juist heel verstorend. Het is
vooral een controledrang die we hebben aangeleerd.”
Een gesprek met Anite en Ingrid Nagtzaam begint
meestal meteen, en kan in de associatieve een-tweetjes
tussen de doorgewinterde onderwijsdieren, opeens
nieuwe richtingen opgaan. Zoveel is er te vertellen.
Zoveel leren ze iedere dag weer in trainingen en op
scholen. Zoveel indrukken doen ze op en zozeer wordt
hun pedagogisch kompas elke dag weer een beetje
steviger geijkt.

er kwamen twee kleuters op me af. ‘Die wil vast mijn
schilderschortje aandoen’, zag je ze denken. En die vraag
kwam ook. Ik zei: ‘Je kunt het eerst zelf proberen. En
misschien is er een ander kind in je groep die het kan.’
Tegelijk wees ik op de vijf gespreide vingers van mijn
hand – het stappenplan voor wie je wanneer vraagt:
eerst probeer je het zelf, dan een tafelgenootje… om
uiteindelijk bij vijf pas de stamgroepleider te gaan vragen.
Ik duidde aan: ‘Weet je nog? De hand! Jullie kunnen het
zelf!’ Maar het meisje keek en zei: ‘Nee, niet vijf – ik ben
vier!’ ‘Toch denk ik dat jullie het goed samen kunnen.’”
Het duurde twaalf minuten, vertelt Ingrid – twaalf
minuten die vol met reken- en taalbegrippen zaten.
“Wat mooi was, was dat ze aanvoelden dat ik niet
ging helpen met dat schortje – ze probeerden het aan
te doen met die truc van de jas waar je je handen aan
de voorkant in de mouwen steekt en hem dan over je
hoofd gooit. Hmm… nu zat de opening aan de voorkant.
Niet handig: achterstevoren. De jongen van het tweetal
kon niet komen op zo’n ander begrip in die serie en
bedacht: daar wil die dame op de kruk vast wél bij
helpen. ‘Binnenstebuiten’, fluisterde ik. ‘O ja, die!’, grote
glimlach bij de kleuter.”

Secuur in je interventies
Secuurheid in je interventies, dat is wat Anite wil
aanroeren – in de omgang met collega’s, met kinderen
en zeker met het jonge kind. De premisse van het
nieuwe Jenaplanboek van de twee auteurs zit al in
de titel: Ik wil spelen! Want, zo liet ook Annerieke
Boland in haar keynote-lezing zien: spel is de manier
waarop een jong kind zich met de wereld engageert,
op ontdekkingstocht gaat, uitvindt op welke manier
het een plek kan innemen in die wereld [zie p.6-9, GB].
Wil je bij het jonge kind zijn nieuwsgierigheid verder
aanwakkeren, dan moet je niet verstoren en al helemaal
niet constant willen controleren. Dan gaat het erom:
hoe schep je ruimte? Hoe volg je het kind? Hoe verrijk je
subtiel het spelen en ontdekken dat al gaande is? Anite:
“Soms is dat ook door even niets te zeggen en iets zich
te laten ontvouwen.”
“Precies”, vult Ingrid aan: “Twee weken geleden
deed ik een groepsbezoek in een kleutergroep,
waarbij de centrale uitdaging van die dag was ‘Vraag
het de kinderen’. Het ging over ruimte geven aan
zelfstandigheid. Ik zat op een krukje te observeren en

Effectieve leertijd?
De les van deze oefening in geduld en op je handen
blijven zitten? “Die twee kleuters hebben zo zitten
kijken en oefenen, dat ze die schortjes de volgende dag
in twee minuten samen aan hebben”, meent Ingrid.
“En kijk wat er intussen aan ontwikkelingsbevordering
gebeurt. Aan het leren van concepten. Aan het leren
vertrouwen op je eigen capaciteiten en de groei van
je zelfredzaamheid.” “Je bent beschikbaar voor de
momenten dat het nodig is”, vult Anite aan, “En dan
komt het er bijvoorbeeld op aan dat je een gedegen
kennis hebt van de activering van woordenschat. Eén
keer iets noemen is niet genoeg. Dat beklijft niet.
Je moet weten dat je een nieuw woord, een nieuw
concept nog een keer of vier moet herhalen – in de
kring bijvoorbeeld. En dan breng je het kind ertoe
het zelf nog eens te zeggen op een betekenisvolle
manier. Zo slijt het in, zo houd je het vast. Je moet niet
denken dat je na een keer een woord genoemd te
hebben het ‘betekenisvol aangeboden’ hebt, zoals de
methodeboeken stellen.”
De anekdote is nog niet helemaal afgelopen: na de
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Anite: “Wij gunnen mensen dat ze voorbij
het idee komen dat als jij niet reguleert,
er helemaal niets van de grondkomt in je
stamgroep. Het tegendeel is waar.”
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Ingrid: “Ons boek heet niet voor niets
‘Ik wil spelen’ en niet ‘Laat maar
spelen!’”
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les sprak Ingrid met de stamgroepleider en met die
schoolleider, die er bijgezeten had. “Als jij er niet
gezeten had, had ik de kinderen meteen geholpen,” zei
de onderbouwjuf tegen Ingrid, “want anders gaat het zo
ten koste van de effectieve leertijd. Maar ik zág nu wat
er gebeurde!” Ook de schoolleider had het bekeken en
gezien: “Wat jammer dat ik het niet heb gefilmd,” zei
hij, “Alles zat in dat moment. Ik begreep het.”
Wat we mensen gunnen
Het brengt Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam bij
een mijmering hoe je dergelijke momenten vasthoudt.
Hoe je kunt overbrengen wat je bedoelt. Hoe je
het aanschouwelijk maakt. Daartoe hebben ze in
hun boek ook een opmerkelijke keuze gemaakt:
veel van de paragrafen in het boek beginnen
midden in een anekdote – allemaal geplukt uit de
onderwijswerkelijkheid en daardoor zwanger van
veelvormige, veelkleurige betekenis. De rest van zo’n
paragraaf brengt die gevoelde betekenis vervolgens
verder aan het licht.
Gisteren was de boekpresentatie, gevolgd door de
dagroute, verzorgd door Anite en Ingrid, over het jonge
kind. “Een gave dag,” zegt Anite, “hoewel ik zo’n
uitreiking ook wel ongemakkelijk vind. Nou, jongens,
dáár ligt het: ons werk.” Ingrid evalueert hoe goed het
gisteren werkte door één korte anekdote uit het boek te
nemen, de stofzuigerscène [zie p.18-21, GB] – nog niet
eens een afgerond verhaal, nog zonder duiding – en dat
iedereen meteen begreep waar het om ging. Waar de
winst te halen was. “Iedereen zei: ‘Dit is wat we willen!’,
maar bij schoolleiders leefde de vraag wat zoiets vraagt
van een stamgroepleider. En stamgroepleiders zagen
ook de belemmeringen opdoemen: tijdsdruk, druk van
buitenaf…”
Anite vult aan: “Wat we mensen gunnen, is dat zij
voorbij het idee komen dat als je je wens tot ingrijpen,
tot controleren, loslaat, er dan helemaal niks van de
grond komt in je stamgroep. Het tegendeel is waar:
door je geleerde lesjes en gescripte interventies
los te laten, gaat het opeens gebeuren. En jij staat
dan veel meer midden in je groep. Met aandacht.
Met opmerkzaamheid. Dat zie je ook in de nieuwe
jenaplanfilm Samen spreken: hoe Andy Vos zijn kinderen
in de kring laat praten en niks zegt, stiltes laat vallen, die
letterlijk tijd en ruimte geven aan de kinderen om met
elkaar verder te praten en denken. Je ziet ze leren op
zoveel vlakken.”

worden in doorleefde uitingen, in de tekeningen, in
de viering, van zo’n groep. Als de kwaliteit hoog is,
tonen zich daar de taalontwikkeling, de motorische
ontwikkeling.” Het is om de reden van aandachtig in
de groep zijn, dat Ingrid en Anite huiverig zijn voor
‘schoolse’ instructies aan een (kleine) groep, gedurende
een langere periode: “We herkennen de worsteling
van stamgroepleiders in een stamgroep 0-1-2-3 (zie
bijvoorbeeld p.24-29, GB), om die aandacht goed te
verdelen. We doen de waarde van het spel tekort, als
we het niet voldoende kunnen begeleiden. Er zijn zeker
scholen en stamgroepleiders die zo’n praktijk mooi en
knap neerzetten, maar het vraagt bijna tovenaarschap
van je stamgroepleiders.”
Het gesprek meandert verder naar het plezier van leren
lezen – hoe veel kinderen er magisch door gegrepen
kunnen worden. Hoe het kan voelen als het ontrafelen
van een groot geheim, Spel gaat dan van nature over in
betekenisvol leren. Ingrid wil kijken waar het talige zich
op een dergelijke manier voordoet: “Van de ‘letter van
de week’ in de onderbouw, krijg ik kriebels, als het geen
voortzetting is van het spel en zonder context wordt
aangeboden. Waar ik wel warm voor loop: het vangen
van gezamenlijke ervaringen in groepsteksten. Veel
voorlezen. Woorden en zinnen met en voor kinderen
maken die nodig zijn in hun spel.”
De letter van de week is misschien ook geen voortzetting
van het spel, maar neigt veel meer naar formeel leren.
Anite en Ingrid zouden ook graag zien dat kinderen in
hogere groepen ook mochten blijven spelen – niet ‘het
spel als energizer’, als motivatie-instrumentje, maar
bijvoorbeeld een voortzetting van het fantasiespel, zoals
jenaplanner Tom de Boer dat tot stand bracht in zijn
landschapsspel. Bij Anites kinderen was er veel fantasieen toneelspel tot aan het eind van de basisschool. Maar
ze herinnert zich ook de faux pas die ze ooit met een
groep had: “Ik liet mijn kinderen toneel oefenen voor
een viering, maar op een dag zei ik: ‘Hier gaan we mee
stoppen, want er komt nooit iets uit.’ Ik zag nooit een
goed toneelstuk en het was altijd heel rumoerig, veel
herrie, veel gelach. Ik vond het dus niks, omdat ik het
prachtige product dat ik in mijn hoofd had nooit zag.
Tot ik besefte wat ik afgenomen had: ze waren aan
het spelen. Ik kwam erop terug, maar met fronsende
wenkbrauwen van collega’s, die het lawaai hoorden

Ik had hun het spelen afgenomen
Hoe volg je het jonge kind in zijn spel op een goede
manier? Volgens Anite en Ingrid gaat het erom dat
je beschikbaar bent en bedachtzaam en aandachtig
tussen je kinderen leeft. “Dat zie je bijvoorbeeld Andy,
maar ook de andere stamgroepleiders in de film, doen.
Hij weet wat hij straks moet doen, om wat hij heeft
zien ontstaan vast te houden – de woordenschat, de
rekenmomenten, het sociale… Het is een kwaliteit van
samenzijn, van interactie, van leren die zichtbaar zal
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pedagogische in-relatie-staan, maar óók gedegen zicht op
welke inhoud zich aandient bij een pedagogische situatie
die zich vanmorgen voordoet.”

en de verkleedkleding overal zagen liggen. Maar ik
wist zeker dat ze werkten aan een toneelstuk, en nog
zekerder dat als ik erbij kwam, het spel stopte.”
Pedagogiek én didactiek?
In het betoog over het volgen van het kind in zijn spel
– en daarmee het loslaten van de vaste methodieken,
controlemiddelen en aangeleerde interventies – klinkt
steeds door hoe Anite en Ingrid wél van stamgroepleiders
willen zien dat ze de onderliggende methodieken goed
doorzien. Loslaten kan pas als je iets stevig vast gehad
hebt. Ga je bijvoorbeeld leren rekenen, dan is het nodig
dat je de inhoudslijn van haver tot gort kent, dat je weet
waar cruciale hobbels in het leerproces te verwachten zijn,
dat je weet dat niet iedere didactiek bij ieder kind werkt.
Het D-woord is gevallen. “Ja, Jenaplan is een pedagogisch
concept, én wij willen dat die pedagogiek doorgang
heeft in de didactiek”, zegt Ingrid. “Het gaat niet om een
methode klakkeloos te volgen, maar liever helpen wij
iemand een methode te gebruiken, dan dat de methode
jou gebruikt”, meent Anite. “Waarom is er bijvoorbeeld
nog geen standaardwerk voor rekenen en taal, dat door
meerdere vernieuwingsstromen gebruikt kan worden –
een werk dat een overzicht biedt van de leerlijnen, met
passende methodieken en didactieken waar je uit kunt
kiezen, met een veelheid aan rijke instructiemodellen om
dát model te kiezen dat op dat moment passend is?”
“Als we ons zo uitspreken, lijkt het alsof wij heel graag
methodisch willen werken”, zeggen beiden. “Maar ons
boek heet niet voor niets Ik wil spelen! en niet Laat maar
spelen, omdat spelen de natuurlijk manier van de wereld
benaderen van kinderen is, en wij vervolgens – in een
onderwijscontext – dat mogelijk moeten maken. Daar
heb je veel kennis voor nodig: je tactvolle handelen, je

Drive uit jeugdervaringen
Tenslotte leven Ingrid en Anite zich in in het vierjarige
kind, dat als ‘groep nuller’ gaandeweg het jaar de groep
binnenkomt. Ingrid herinnert zich met hoeveel aandacht
en geborgenheid ze er voor die kinderen was, toen ze op
de Dr. Schaepmanschool werkte. Adriaan, het pientere
mannetje dat steeds weer naar haar toekwam en zei:
“Ingrid, vind jij het niet raar dat mijn vader me zomaar
hier laat?” Ze antwoordde: “Ik denk dat jouw vader weet
dat we goed voor jou zorgen, dat we leuke dingen doen.
En ik weet ook dat hij je straks weer komt halen.”
Hoe anders was het voor haar zelf ooit: de jongste van
zeven kinderen, letterlijk de laatste aan moeders rokken,
die drie weken bleef huilen in de kleuterklas. De juf
liet haar begaan, maar fijn was het niet. Een geborgen
schoolwoonkamer gunt ze elk kind: een kleuter, die nog
wat verdwaald en verdwaasd voor een kiesbord staat, laat
ze bijstaan door andere kinderen die zien dat kind niet
kan kiezen.
Anite heeft ooit haar familie gevraagd wat zij nog wisten
van de eerste schooljaren. De herinnering van haar
broer en haar was precies hetzelfde: met je handen over
elkaar zitten en dan toch nog een vinger voor je mond
kunnen doen, om jezelf en elkaar tot stilte te manen. “Ik
was een makkelijke leerling. IJverig. Kon mooi schrijven.
Mijn leraren legden mijn schriften altijd achterin de
klas, en alle kinderen moesten dan gaan kijken hoe het
moest. Gelukkig lag ik goed in de groep, maar ik vond
het vréselijk. En naar de oudergesprekken mocht je als
kind niet mee. Ik zat dan bloednerveus thuis te wachten
wat mijn ouders gingen vertellen. Maar hád ik nou
maar een keer mee gemogen, dan had ik in de veilige
aanwezigheid van mijn ouders kunnen zeggen: ‘Mogen
die schriften alsjeblieft weg? En mag ik het misschien
ook een keer verprutsen? Daar haal je een gedrevenheid
vandaan, om het anders te doen. Om te zeggen: ‘Vraag
het de kinderen.’”
Dan, als een gedachte achteraf: “Nou begrijp ik opeens
waarom ik zo’n probleem heb met zo’n boekpresentatie:
mijn juf deed het met de beste bedoelingen, maar daar
komt mijn aversie vandaan dat mijn werk ergens moet
liggen en dat iedereen moet gaan kijken en zeggen ‘Dat
is mooi.’”
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Het jonge kind in woord en beeld: Ik wil spelen!
Fragment uit het nieuwe Jenaplanboek
Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam
Het Jenaplan is een fonkelnieuw boek rijker: vanuit hun ervaringskennis en literatuuronderzoek, ook in belendende
pedagogische stromingen, schreven Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam een boek, speciaal over het jonge kind:
“Peter Petersen begon zijn Jenaplan pas bij het zesjarige schoolkind, maar in de onderbouw past zijn pedagogiek
prachtig.” Een fragment over een stamgroepleider, die een nieuwe stofzuiger alvast efficiënt wil uitpakken, maar
zich dan bedenkt: “Wacht even, de héle groep heeft deze stofzuiger gekregen.”
Carolyn komt op school en loopt haar stamgroep binnen.
Ach wat fijn, de stofzuiger staat er! Naast de kast staat
een grote doos met daarin de beloofde tweedehandse
stofzuiger. Carolyn wil de stofzuiger uitpakken zodat ze
in een opgeruimde groep kan starten. Terwijl ze de doos
opent, bedenkt ze zich en doet hem snel weer dicht. De
groep heeft de stofzuiger gekregen, niet zij alleen. Ze
verklapt niets en laat de doos voor wat het is en loopt
naar de teamkamer waar de gezamenlijke start van de
dag is.
De kinderen komen binnen en Carolyn begroet de
kinderen. Iedereen gaat in de kring zitten waar
vervolgens volop gesproken wordt met elkaar. Carolyn
start de dag rustig op met de groep. Er is veel te vertellen
en te bespreken. Na de kring gaan alle kinderen kiezen
wat ze tijdens de blokperiode gaan doen. Iedereen gaat
aan de slag op de gekozen plek en sommige kinderen
spelen nog verder met de doos.
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Het jenaplanconcept biedt een krachtig pedagogisch
concept dat ons helpt handen en voeten te geven aan
de dagelijkse omgang met onze kinderen en de grotere
wereld. De keuze die Carolyn hier maakt om de stofzuiger
niet zelf uit te pakken en in de kast te zetten, maar deze
te laten staan en te zien wat er gebeurt, geeft aan dat
zij echt wil samenwerken met de kinderen: de kinderen
mogen dit meebeleven. De stofzuiger is voor hen
allemaal!
De stamgroepleider weet door iets ‘alledaags’ alle tijd en
ruimte te geven een zeer rijke leeromgeving te creëren.
Met weinig woorden, niet expliciet leiding nemen, kijkt
ze wat de kinderen met de doos doen, waarover ze zich
verwonderen. Haar vermoeden dat er veel (meetkundige)
begrippen ervaren en genoemd zullen worden, wordt
bevestigd: “Wat een grote doos, er zit vast iets hééééél
groots in”, “Ik zit er precies voor, ik durf er echt niet
in te zitten! Pas jij erin?”, “Wat zijn die drie losse
dingen?”, “Die slang heeft veel ribbels, het lijkt wel een
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duizendpoot.”, “Je hoofd moet omlaag, als de doos dicht
moet gaan”, “onze stofzuiger is veel kleiner”, “Dat kost
veel geld, wat een duur cadeau!”
De stamgroepleider is in haar interventies niet dwingend
aanwezig maar begeleidt de initiatieven van de
kinderen of is zelfs volledig op de achtergrond. Op
een zeer betekenisvolle manier mogen de kinderen
zich ontwikkelen, binnen contexten en in hun spel. De
kinderen leren veel van elkaar.
Ze praten samen over de stofzuiger, de doos, de
onderdelen, de mogelijkheden. Ze gaan aan het
werk met de doos, met de stofzuiger, met de
gebruiksaanwijzing, de aan- en uitknop, de stekker

en het snoer. Ze verwonderen zich over de zuigkracht,
de wind die eruit komt en de geur die dat met zich
meebrengt. Ze vieren dat een van de kinderen eerst
bang is om in de doos te gaan zitten, maar aangestoken
door het enthousiasme van de anderen toch ook
zelf plaats durft te nemen. Ja, zelfs haar fruit wel wil
eten in de doos. In de kring worden de ervaringen
steeds gedeeld en de kinderen vinden het nodig een
bedankje te schrijven aan de gulle gever. Het wordt een
groepsbrief met enveloppe en een postzegel en een
wandeling naar de brievenbus. Dagenlang roepen de
doos en de stofzuiger op tot nieuw, ander, verdiepend
spel en ontwikkeling. Tot iets anders zich weer aandient
en de aandacht van de stamgroep vraagt.
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In
dit

boek willen we je handreikingen bieden voor hoe je als
stamgroepleider in de onderbouw kunt leven, sturen,
gidsen, verwonderen en meebewegen met je groep.
Jenaplanprominent Kees Both haalt daarvoor graag Peter
Petersen aan en zijn metafoor van de stamgroepleider als
‘stuurman’:
“Peter Petersen heeft het over elke dag tegemoetzien als
een stuurman op een schip. Je moet de richting weten,
maar je weet niet precies hoe de dag zal verlopen. Het
vraagt openheid naar de situatie. Geen starre aandacht,
maar een flexibele attentheid om onbevangen op
situaties te reageren.” (MK160, maart 2017)

Suus Freudenthal – de initiator van het Jenaplan in
Nederland – in alle voorzichtigheid acht principiële
uitgangspunten, die een nieuwe interpretatie waren
van het opvoedingsdoel van Peter Petersen. Dan hebben
we het over het jaar 1975 en over een prachtige,
hartverwarmende set oriëntaties gericht op inclusief
denken, dialoog, authenticiteit, democratisering, leren
in vrijheid en kritisch denken. Voor haar en de eerste
kring jenaplanners om haar heen, vormden de acht
principiële uitgangspunten de ‘pedagogische minima’ en
de grondstructuur.
In de jaren ’80 zochten Kees Vreugdenhil en Kees Both
naar een gemeenschappelijk fundament voor het
nascholingstraject Jenaplan. In diezelfde tijd ontwikkelde

Een groot deel van je handelen gaat over jouw
persoonlijke stijl, jouw inschattingen in het moment, de
manier waarop jouw karakter en je waarden doorklinken
in jouw stamgroepleiderschap. Maar tegelijkertijd biedt
het Jenaplan een kader – voor jou en je team – waarin
bepaalde waardes en grondvormen richting geven aan
jouw onderwijspraktijk. Aan ons is gevraagd dat kader te
vertalen naar het jonge kind.
Wie de jenaplanliteratuur doorneemt, komt een
woud aan opsommingen tegen – van kernkwaliteiten
tot jenaplanessenties, van basisactiviteiten tot
kwaliteitskenmerken. Elk daarvan kent zijn eigen
wordingsgeschiedenis en is op zijn eigen manier
betekenisvol voor de manier waarop wij stamgroepleider,
schoolleider of ib’er zijn in een jenaplanschool.
Als leidraad kiezen wij hier voor de twintig basisprincipes,
zoals ze zijn geformuleerd door Kees Both en Kees
Vreugdenhil en zijn vastgesteld door de NJPV in 1990.
Die twintig basisprincipes vormen nog altijd de eerste
en laatste toetssteen voor wat het betekent om een
jenaplanschool te zijn en je te verbinden aan de
gemeenschap van jenaplanscholen.
Je vindt het vast goed als we je heel even terugnemen in
de tijd om te laten zien waar die basisprincipes vandaan
komen. Met de gedachte dat een goed begrip van hun
wordingsgeschiedenis iedere nieuwe schoolleider en
stamgroepleider helpt om ook actuele betekenis te
geven aan deze principes ‘als baken en kompas voor je
schoolontwikkeling’.
Op zoek naar wat Jenaplan Jenaplan maakt, formuleerde
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de NJPV zich van een verband van individuen tot een
scholenbond. Hoe – vroegen Both en Vreugdenhil zich af
– te komen tot een relatief blijvende en herkenbare kern?
Tot een bindende en samenbindende basis?
Na drie verenigingsbreed besproken ontwerpen, kwamen
zij in 1990 tot de twintig basisprincipes als grondslag voor
de vereniging. Inspiratie vonden zij in een hervertaling
van de acht principiële uitgangspunten van Freudenthal,
maar scherper dan in haar versie waarin doelen en
uitgangspunten wat troebel door elkaar liepen, werden
de basisprincipes eenduidige uitgangspunten in drie
gebieden: een visie op de mens (principe 1-5), op de
samenleving (principe 6-10) en op wat dit betekent voor
onderwijs en opvoeding (principe 11-20). Voor de auteurs
zijn de principes ‘relatief blijvend’: ze nodigen uit tot
een gesprek over ‘het wezen en het wezenlijke van het
Jenaplan’ en ze moeten elke tien jaar tegen het licht
gehouden worden en zo nodig worden bijgesteld.
De basisprincipes gaan pas echt leven, wanneer je
ze regelmatig doorwerkt – als stamgroepleider, als
schoolleider, als team, als opvoedgemeenschap van school

en ouders, zodat ze je oriënteren op hoe jullie onderwijs
en opvoeding idealiter voor je zien, maar ook om je
met elkaar te verbinden in een gezamenlijk concreet
pedagogisch handelen. Het gaat om een ‘groot denken’
en tegelijkertijd ‘klein zien en handelen’.
Precies dat laat stamgroepleider Carolyn zien met haar
stamgroep en de stofzuiger. Het verschil tussen het lekker
efficiënt uitpakken van de stofzuigerdoos of het gesloten
laten ervan zodat haar hele groep de lol van het openen
en ontdekken ervan kan meemaken, is feitelijk maar één
kleine handeling, één terloopse gedachte groot. Maar in
het zich bedenken – terwijl ze al wilde gaan uitpakken –
dat de zuiger er voor de héle groep is, maakt Carolyn dit
kleine voorval tot iets dat raakt aan de essentie van het
Jenaplan.
Uit: Ik wil spelen! – Het jonge kind binnen het
Jenaplanconcept
Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam
Uitgever NJPV
Full-colour, rijk geïllustreerd, 288 pp., € 35,00
Te bestellen via: www.jenaplan.nl/nl/winkel
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Young at heart
Beschouwing: wanneer stop je ‘het jonge kind’ te zijn?
Judith Knapp

Wanneer houd je op een jong kind te zijn, vraagt Judith Knapp zich af. Als
ze invalt in de bovenbouw, kwam er een meisje glunderend haar met-eigenzakgeld-gekochte knuffel laten zien, terwijl de groep zich ook gewaar begint
te worden van de grote wereld om hen heen. Het fantasiespel van haar eigen
kinderen stiekem bekijkend, overdenkt ze de schotjes tussen ‘spel’ en ‘ernst’,
tussen ‘jong’ en ‘oud’.

“Kijk Judith, dit heb ik gisteren van mijn eigen
zakgeld gekocht!” Glunderend staat een meisje uit
stamgroep 7-8 voor me en houdt een snoezig ogend,
zacht hondje vast met glitteroogjes. Zelf sparen voor
een knuffel die je altijd al wilde hebben én dan lukt
het ook nog! Wat is ze trots.
Nadat ik mijn bewondering heb uitgesproken, loopt
ze naar het lokaal en mengt zich onder haar groepsgenoten. Ik kijk even naar binnen en zie hoe ze haar
knuffel aan anderen laat zien. Sommige kinderen
knikken, anderen raken de knuffel even aan, weer
andere kinderen vragen of ze het hondje mogen
vasthouden.
Stamgroep 7-8… een groep met kinderen, jonge kinderen. Kinderen die over één of twee jaar de basisschool verlaten en hun vleugels uitslaan – voor zover
ze dat niet allang aan het doen zijn: er zijn kinderen
die met knuffels slepen, maar er zijn ook kinderen
die druk zijn met de nieuwste mode. Langzaam maar
zeker begint bewustwording van lijf, van gedachten,
van de wereld om hen heen en van de impact die de
wereld op hen kan hebben.
Het water kookte en ik vulde mijn favoriete, groene
mok. Voorzichtig dompelde ik het theezakje erin
en liep naar het raam. Kinderstemmen wekten mijn
nieuwsgierigheid. Mijn kinderen speelden buiten.
Stoepkrijt her en der verspreid, fietsen op de oprit.
Met de ballen en skateboarden waren ze druk bezig
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met het afleggen van een kleurrijk parcours.
Ik hoefde alleen maar te kijken. Het spel, de dynamiek tussen mijn kinderen, de manier waarop hun
karakters aan de oppervlakte verschenen in dit speelse tafereel. Ik ben een kijker, geniet van wat ik zie en
vind het heerlijk om er vervolgens een kleine analyse
op los te laten. Dit keer bleef de term ‘het jonge
kind’ met mijn gedachten spelen. Want hoe jong is
jong? En wanneer stop je een ‘jong kind’ te zijn? Mijn
kinderen (elf, acht en drie jaar) lieten zich door niets
weerhouden om zich over te geven aan het spel en
hun gedeelde fantasie.
Het jonge kind. We hebben er stilzwijgende afspraken over, zoals we binnen onze maatschappij ook
wetten, regels, definities, voorschriften, protocollen
hanteren – met de beste bedoelingen – om structuren aan te brengen waardoor we met elkaar kunnen
communiceren en leven. Wanneer ik de term ‘jong
kind’ hoor, denk ik toch al snel aan kinderen tot een
jaar of zes. Automatisch tovert mijn brein de ontwikkelingslijn van het leven uit mijn herinnering tevoorschijn en passeert de baby, de dreumes, de peuter en
de kleuter. Theoretisch begrijp ik dat deze indeling
samen kan worden gevoegd onder het begrip ‘het
jonge kind’. Binnen school heeft dit dan betrekking
op de kleuter en het jonge schoolkind.
En terwijl ik dit beweer, voel ik toch een vorm van
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weerstand. Niet zozeer vanwege de categorisering,
niet vanwege het begrip op zich, maar door de
associaties die automatisch in me opkomen als ik het
rijtje baby-dreumes-peuter-kleuter-schoolkind denk.
Spel is zo verbonden aan het jonge kind, dat ik de beweegruimte zich voel vernauwen als ik aan het ouder
wordende kind denk. Ik ontwaar de culturele schotjes
waarin ook mijn geest onwillekeurig denkt: de onderscheiden die we zo makkelijk aanbrengen tussen jong
en oud, tussen spel en werk, tussen kind en volwassene, tussen vrolijke vrijheid en ernstige verantwoordelijkheid. Ik voel dat er meer is en kan zijn, ik hunker
naar hetgeen dat zich buiten kaders bevindt. Zo
vraag ik mij met regelmaat af wat we daadwerkelijk
nodig hebben om kinderen, ongeacht hun leeftijd of
hun ontwikkelingsfase, kínd te laten zijn.
Het liefst beschouw ik niets als een vanzelfsprekendheid, toch put ik uit eigen ervaring wanneer ik vertel
dat er een zekere vorm vanzelfsprekendheid aanwezig is op het moment dat je zorgt voor kinderen: hoe
jong een kind ook is, wanneer het zich kwetsbaar
opstelt, doen wij ons best om gehoor te geven aan
hun wensen en verlangens.
Gelukkig hoef ik deze gedachtes niet in mijn eentje te denken. En zijn er pedagogische safe havens,
waarvoor veel diepe, praktische denkers hebben
gewedijverd. Dankzij deze mensen zijn er prachti-

ge ontwikkelingen binnen de wereld van het kind
ontstaan en daarmee in onze wereld. Peter Petersen,
bijvoorbeeld, die op vernieuwende wijze naar de
ontwikkeling van het kind keek en daarmee anderen
stimuleerde hun prioriteiten binnen het onderwijs
te verleggen naar het denken in leefgemeenschappen en naar de stamgroepleider als een opvoeder,
die mee optrekt met kind en ouders. Die verschoven
prioriteiten zorgen dat ook ik geniet van momenten
dat ik in de stamgroep mag staan als invaljuf. Het
maakt dat ik het schotje kan verlagen tussen ‘thuis’
en ‘school’ en congruentie voel in mijn rol als moeder
en stamgroepleider.
Het maakt dat ik leer van onze jonge medemens
en maar wat graag door diens ogen de wereld zou
willen aanschouwen. Het maakt me nieuwsgierig, het
maakt mij jong, het stelt me in staat het kind jong
te laten zijn. Ergens vermoed ik dat we allemaal het
kind in onszelf koesteren. Jong van geest, jong in
doen en laten – spelend én ernstig, verantwoordelijk
én vrij. ‘Young at Heart’ van jaren ’80-band The Bluebells schalt door de speakers en ik denk: wiens ogen
sprankelden meer – die van het knuffelhondje met de
glitterogen of die van het meisje zelf?
Judith Knapp is redacteur van Mensenkinderen en
vaste invaller op de jenaplanschool van haar kinderen.
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‘Het zien van je kinderen is wat er ec
De kwestie: leerjaar 3 in de onderbouw
Geert Bors

Sinds enkele jaren heeft de Zutphense Walter Gillijnsschool een onderbouw met
daarin leerjaar 3 geïntegreerd. Een stamgroep 1-2-3, dus. Wat begon als een
creatieve organisatorische vondst om de notoir moeilijke overgang van kleuter naar
schoolkind te vergemakkelijken, is inmiddels pedagogisch ook stevig geschraagd: “Je
mag vanuit de stevigheid en veiligheid van oudste-zijn het formele leerproces in.”
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cht toe doet’

In juni 2016, tijdens een interimperiode, werden er op
de Walter Gillijnsschool twee structurele problemen
geconstateerd: het eerste was dat veel kinderen de stap
van de onderbouw naar het formelere leren in leerjaar 3
als groot ervoeren – een breed ervaren fenomeen in het
Nederlandse onderwijs. Het tweede was dat de verschillen in belevingswereld tussen de kinderen in leerjaar 6 en
de ‘prepuberende’ kinderen in leerjaar 8 soms moeilijk
overbrugbaar waren. De interim-schoolleiding kwam
met een oplossing: leerjaar 3 werd geïntegreerd in de
onderbouw, de middenbouw verschoof naar 4-5-6, en de
bovenbouwstamgroep werd tweejarig.
Een organisatorische oplossing voor een pedagogisch
probleem, zou je kunnen stellen. Hoe gaat het inmiddels? Mag er inderdaad spelender geleerd worden
door de kinderen van leerjaar 3? Of is de onderbouw
er juist schoolser door geworden? En hoe werken de
stamgroepleiders gaandeweg het jaar met een bijna
vierjarige stamgroep, als de ‘groep 0’-kinderen vanaf het
najaar instromen? Een gesprek met schoolleider Manon
Vriezekolk, stamgroepleider Hester Guldie, en – wanneer
haar laatste kinderen met hun ouders meegegaan zijn –
Aranea van Laar. Het tweede deel van het gesprek gaat
door zonder Manon.
Jullie werkten hier nog niet, toen leerjaar 3 bij de
onderbouw getrokken werd. Hoe was het om daar een
pedagogiek en didactiek bij te bouwen?
Schoolleider Manon: “Ik kende het al. Op mijn vorige
school, de vernieuwingsschool Expeditie 24/7, hadden we
groep 3 ook in de onderbouw zitten.”
Stamgroepleider Hester: “En je blijft altijd aan het
bouwen. We kunnen nu zeggen dat de organisatie staat,
maar dat wil niet zeggen dat de onderwijskundige inhoud, de didactiek, het aanbod, je aanpak ooit helemaal
klaar is.”
Manon: “Als je het zo op de schop gooit, wordt alles
vloeibaar en komen er ook andere mogelijkheden in
beeld. We mijmeren wel eens of we de kinderen in
het derde leerjaar niet een half jaar in de onderbouw
moeten houden en de tweede helft van het jaar naar
de middenbouw moeten laten gaan. Of op meerdere
natuurlijke momenten in het jaar zo’n overgang moeten
creëren. Waarom zitten we aan die leerjaren vast?”
Hester: “Tja, dat hele ‘1-2-3’. Uiteindelijk blijf je dan toch
onwillekeurig onderscheid maken: wie zit er nou in groep
1, in groep 2 en in 3?”

Manon: “Nou ja, we zeggen: jongste, middelste, oudste…”
Hester: “Jawel. Maar voor de ‘oudsten’, de kinderen in
leerjaar 3, hebben we het aanbod toch aangepast naar
het meer formele leren – dat waarvan de instanties
verwachten dat het aangeboden wordt. Als je het echt
zou loslaten en ieder uur kijkt waar elk kind zit, kun je
er nóg meer een groep van maken dan door iedereen te
onderscheiden in ‘jongste’, ‘middelste’ of ‘oudste’. Dan
kom je terecht bij een onderwijs waarin iedereen echt
op zijn eigen niveau aangesproken wordt. Daar zou ik
heen willen, terwijl ik meteen ook denk: CITO verwacht
wat anders. Ik maak me daar meer zorgen om dan jij,
Manon.”
Manon: “Ik vind dat als wij de kinderen goed in beeld
hebben en hen inderdaad zo op hun eigen niveau
kunnen bedienen – de ontwikkeling, de dynamiek, de
behoeftes goed zien – dan kan ik dat verhaal met kracht
en van harte vertellen.”
Hoe moet ik het concreet voor me zien: de combinatie
van formeel leren en het speelse kleuter-zijn in één
groep?
Hester: “In mijn stamgroep, de Bruine Beren, zitten acht
kinderen van leerjaar 3, van wie er zes al lezen. Sommigen zelfs als een speer. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben een rijke leeromgeving gebouwd. We
bieden de leerstof afwisselend aan – soms heel speels,
soms formeler. Sommige jongere kinderen zijn eraan toe
en daar vallen de kwartjes; bij anderen is dat wat later.
Voor beide mogelijkheden is ruimte.”
Manon: “De rijke leeromgeving is ondersteunend, maar
het gaat vooral ook om de alertheid van de stamgroepleiders. Het zien van je kinderen is wat er echt toe
doet. En weet je eenmaal te werken vanuit die alertheid,
die aandachtigheid, dan kun je niet om de mogelijkheden heen die de kinderen je eigenlijk op een presenteerblaadje aanbieden.”
Hester: “Het gaat echt om spelenderwijs mee optrekken
met wat er leeft en opkomt in de groep. Vandaag trof ik
een heel roerige groep: de brand in het Pietenhuis bleek
hen heftig te hebben aangegrepen – zo sneu, die onrust
en paniek die het Sinterklaasjournaal meteen al teweegbrengt. Maar goed, we kanaliseerden het door het te
hebben over de brand. En het woord op te schrijven.
‘Brant’ schreven er een paar. Dan help ik de groep te
herinneren aan de spellingregel om een woord lang te
maken: branden. Ah, een ‘d’. En hoe werkt dat bij hond?
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En bij mast? Spelenderwijs werken past goed bij leerjaar
3. In dat gesprek over de brand heb je 1, 2 en 3 heel mooi
bij elkaar, als stamgroep. Met vragen voor ieder niveau.”
Verstoort een aanbod van formele taal- en rekeninstructie het ritme en de dynamiek waarmee een onderbouwstamgroepleider in de groep staat niet te zeer?
Hester: “Dat is zoeken, ja. Maar in ons geval houden we
het bij een half uur formeel lezen of schrijven. In een
3-4-5-groep zijn de kinderen dat de hele dag aan het
doen. Je moet vooral zorgen voor een goed aanbod,
waardoor ze nieuwsgierig blijven.”
Manon: “Ik denk dat het aandachtig kijken en volgen van
het kind door alle bouwen blijft spelen. Ik zag vandaag
juf Imke in de middenbouw een balspel doen, waarbij ik
zie dat ze ook in de gaten houdt wie ze voor haar neus
heeft. Afstemmen, kansen grijpen. Als stamgroepleider
doe je er toe, in je aanwezigheid, je aandacht.”
Dus voor jullie levert leerjaar 3 in de onderbouw meer
voordelen op dan terug te gaan naar een middenbouw
3-4-5?
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Hester: “Zoals wij het nu hebben, hebben de kinderen
van het derde leerjaar een heel veilig gevoel: ze zijn de
oudste, voelen zich groot, stoer, verantwoordelijk. In
cognitieve, wereldontdekkende zin gebeurt er heel wat
nieuws en spannends in dat derde jaar, met leren lezen
en schrijven en rekenen.”
Manon: “Dat zie ik ook zo: het is natuurlijk super als je als
groep 3’er gesteund wordt door een groep 5, die je bij de
hand neemt – het leerling-gezel-meester-model. Maar ik
vind het mooier als je vanuit stevigheid en veiligheid het
formele leerproces in mag gaan. Schuif je nu op naar de
middenbouw, in jaar 4, dan heb je de basisvaardigheden
van het lezen en schrijven vanuit je rol als ‘meester’ in de
onderbouw mogen leren.”
Hester: “Je ziet het ook aan hun lijven: bij groep 4 is dat
anders dan bij groep 3.”
Stamgroepleider Aranea: “In de menskunde brengen ze
ook een scheidslijn aan rond het zevende jaar van een
kind: je gaat een nieuwe ontwikkelingsfase in.”
Manon: “En niet alleen qua lijf. Groep 4-5 zijn ook onrustige groepen, omdat kinderen zich beginnen te realiseren dat de wereld heel wat groter is dan het eigen gezin.
Zo’n nieuw besef doet van alles met je identiteitsontwikkeling, je blik op jezelf, anderen, de wereld.”
Geen enkele twijfel, dus?
Manon: “Hester schrijft haar eindscriptie voor de Jenaplanopleiding over hoe we sinds dit jaar zijn gekomen
tot werkplaatsen in de onderbouw en tot een werkelijke
integratie van 1-2-3. Wij twijfelen niet. Hester wel eens,
toch?”
Hester: “Nou, ik had vooral twijfels bij hoe we het eerder
deden: daarbij was er meer een 1-2, met leerjaar 3 er nog
bij. De grootste uitdaging is: hoe kunnen wij juist de formele dingen zoeken in het niet-formele, in het spelende
leren.”
Manon: “…want dat leert het beste. Neem de duizend
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Aranea

Hester

hazelnoten, die meester Jan meenam, en waarbij elk kind
– van leerjaar 0 tot 3 – allemaal op hun eigen manier mee
bezig gingen om ermee te tellen en rekenen.”
Aranea: “Er zijn ook formele momenten met rekenen,
waarop de middelsten óók heel een antwoord te geven
op vragen aan de oudsten. We willen geen strak 1-2 los
van 3 hanteren. Je ziet de middelsten dan stralen!”
Hester: “En wat dacht je van de ukkies? In de rijke
leeromgeving in onze werkplaatsen vinden zij het ook
heerlijk om aan het spelen en werken te zijn.”
Aranea: “We horen niks dan lof over de werkplaatsen.
Maar pas was er een moeder die naar me toekwam en
zei: ‘Van onze zoon hoeft het niet, die werkplaatsen.’ Ik
ben er met die jongen voor gaan zitten: waarom vind je
dat? Wat moet er anders? Hij zei ferm: ‘Ik vind dat groep
3 méér moet spelen!’ Toen ik uitlegde dat ze alweer veel
meer speelden dan vorig jaar, liet hij blijken dat hij dat
niet zo ervoer, omdat er een oudste kind is dat iedere
twee minuten zegt: ‘Mag ik spelen?’ En voor hem kwam
dit nog heel jonge kind uit groep 2 op! Die saamhorigheid – dat echt samen een groep zijn en samen dingen
doen – is goud waard. De combinatie werkt, omdat
spelen zo belangrijk is.”
Op de Jenaplanconferentie hoorde ik Anite van Oijen en
Ingrid Nagtzaam, de auteurs van het nieuwe boek Ik wil
spelen, zeggen dat een groep 3 combineren in de onderbouw kan, maar wel bijna tovenaarskwaliteiten van de
stamgroepleider vraagt.
Aranea: “Ha, zijn wij tovenaars? Ik denk wel dat je iets
moet kunnen wat de doorsnee leerkracht moeilijk vindt:
loslaten.”
Hester: “Ja, dat zei onze collega Tessa deze week ook:
wij kunnen goed loslaten. Daar zijn onderbouwstamgroepleiders sterk in. Het volgen van kinderen vraagt lef,
vraagt een groot vertrouwen in het kind en zijn ontwikkeling, en dus ook echt scherp waarnemen en herkennen
wanneer pedagogische situaties zich voordoen.”
Manon: “Ik denk in het algemeen dat wij kinderen te
veel ‘uitdoven’ door hun nieuwsgierigheid niet te volgen.
Midden- en bovenbouwers willen óók heel graag naar
jullie timmerwerkplaats. Dat kun je uitbouwen met
technisch timmeren, bouwtekeningen maken. Als we de
verwondering niet volgen, gaan we naar dood in plaats
van levend onderwijs.”
Hester: “Je moet voorbij het idee van kinderen dat ze in
de midden- en bovenbouw ‘moeten’, terwijl de kleintjes
‘mogen’.”

Manon

Een mogelijk risico van het introduceren van leerjaar 3 in
de onderbouw is dat de omgekeerde beweging gebeurt:
niet dat de 6-7-jarigen langer mogen spelen, maar dat
het formele leren eerder doorsijpelt naar de kleuters. Is
dat een reëel risico?
Aranea: “Bij ons niet. Omdat het niet zozeer een formeel
leren is dat wij hebben geïntroduceerd in de onderbouw,
maar een spelend leren. En sommige kinderen gaan
daarin snoeihard. Die gaan vanzelf, uit eigen beweging,
naar formeel leren.”
Hester: “Jij hebt in je rekenwerkplaats toch ook middelste kinderen, die met hun neus in het rekenboek liggen,
als de oudsten bezig zijn?”
Aranea: “Ja, die zeggen dan tegen de oudsten: ‘Wat cóól
dat jij dat kan! Hoe moet dat?’ Dat is niet de hele groep,
maar als je eraan toe bent, als je trek krijgt naar meer,
nou: proef dan maar, eet maar op! Vandaag was het zo
leuk: ik gaf een dictee – een ‘formeel dictee’ – en de middelsten zaten in de schrijfhoek mee te luisteren en mee
te schrijven. Die kwamen mij ook hun blaadje laten zien,
om de woorden te controleren. Om het plezier, het spel
van stiekem alvast meedoen.”
Hester: “Dat is ook een sterke groep.”
Aranea: “Klopt. Als je middelsten hebt met leeshonger,
dan is een onderbouw 1-2-3 een groot voordeel. Maar
heb je een groep zonder die honger, dan is het ook niet
erg. Dan speel je gewoon lekker verder en komt het wel.”
Vormt de overgang van leerjaar 3 naar 4, als de oudsten
jongsten in de middenbouw worden, een nieuw struikelblok?
Aranea: “Kinderen van leerjaar 4 komen soms knuffelen.
Maar ze vertellen me ook dat ze boven [de drie middenbouwgroepen zitten op de eerste verdieping van de
school, GB] op hun plek zitten. Dat ze het er goed hebben. Het fysieke contact is makkelijker in de onderbouw
– vandaar die knuffel. En het spelen. Maar het onderlinge spel gaat door. De kinderen die doorgestroomd zijn,
zijn nog allemaal bevriend met elkaar. Wat we ook wel
horen, is dat ze nog eens een circuitje willen meedraaien: ‘Dat doen we boven niet, juf.’ In de rekenwerkplaats
doen we regelmatig met de hele groep activiteiten,
waarbij je tien minuten een spel speelt of een opdracht
doet en dan doorschuift. Spelen en formeler leren is er
afgewisseld, verweven.”
Jullie hebben in de zomer hard gewerkt aan een heel
nieuwe opzet – niet meer alle hoeken in alle groepen,
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wel overal een vaste kring en een stamtafel. En een heel
ruimtelijke rekenwerkplaats, taalwerkplaats en projectwerkplaats, waar stamgroepen per toerbeurt zitten.
Daarmee lijkt het alsof jullie die verschuiving van leerjaar 3 bij de kleuters inmiddels schragen met een stevige
pedagogische en ruimtelijk-organisatorische visie. Dat
helpt vast ook.
Hester: “Los van alles: wat wij doen, kan ook alleen maar
met een directeur als Manon, die erin gelooft.”
Aranea: “Zeker. Sinds zij er is, krijgen we dingen voor
elkaar. Omdat je schoolleider het doorleeft en veel ruimte en vertrouwen geeft. Wij houden veel meer energie
over.”
Hester: “Onze inzet, al voor de vakantie, was om de drie
stamgroeplokalen en de ruimte buiten de klassen beter
te gebruiken. Nu bood ieder lokaal alles, waardoor het
overvol stond en we als stamgroepleiders ook allemaal
het werk driedubbel deden. Ik werd gewezen op het
concept ‘kleuterrotonde’, ontwikkeld door een school
in Franeker, samen met Levend Leren en het JAS. Voor
die school was het een noodzaak om kleuters te laten
wisselen van ruimte, omdat ze vier groepen hadden en
maar drie lokalen. Van de nood maakten ze een deugd,
door ruimtes een onderscheidend karakter te geven als
hoekenlokaal, taalatelier, ontdeklokaal… Voor ons bleek
het ook goed toepasbaar.”
Aranea: “We hebben de laatste twee weken van de
vakantie bijna hier gewoond. Zo veel plezier, zo veel
ideeën.”

Hester: “En appjes aan elkaar tot laat in de avond!
We hebben het zo georganiseerd dat elk van ons op
haar talent zit. Ik hoef me minder druk te maken over
rekenen, want dat houdt Aranea in de gaten. Ik doe de
projectwerkplaats – waar uiteraard ook gerekend en met
taal gewerkt wordt. Anderen doen de taalwerkplaats.”
Aranea: “…waar ik stiekem dan ook weer rekenwerk
geïntroduceerd heb, doordat we zijn gaan turven wie
welk fruit bij zich heeft voor het tienuurtje. Het werd een
sport om te kijken welk fruit de meeste streepjes kreeg.
Er zijn kinderen die nu drie verschillende soorten meenemen, vanwege die ‘fruitcompetitie’. Al volgen we de
kinderen, al komt er veel uit hen, wij moeten veel voorbereiden. Je moet prikkelen. Deze nieuwe vorm werkt
ook heel goed voor de kinderen: geen stamgroepleider is
een eiland. Het maakt niet meer uit of je als Bruine Beer,
Gouden Gup of Witte Walvis in de onderbouw zit; ieder
kind krijgt hetzelfde aanbod.”
Hester: “Precies. Je bent écht een bouw samen.”
Aranea: “Dat waren al, anders kun je niet samen het lef
opbrengen om de structuur zó om te gooien. Maar we
zijn het nu nog meer.”
Meer informatie over de kleuterrotonde is te lezen in:
Echter Cahiers nr. 4: De Kleuterrotonde
Verkrijgbaar via de het JAS (jenaplan.nu/webwinkel) en
via levendleren.nl 24 pp, € 5,00,
Contact met de Walter Gillijnsschool:
m.vriezekolk@skbg.nl
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Ik mag nooit spelen, zegt Roddy
Praktijkverhaal van een invaljuf
Tineke Spruytenburg

Baf! Met de snelheid van het licht veegt de oudste jongen in de kleuterklas een houten
puzzel van de kast. Kletterend vallen de stukjes op de grond en aan de kinderen in de
kleine kring achter de kast ontsnapt een zucht van verlichting: geen van hen is geraakt.
Een verhaal over werken versus spelen in de onderbouw.
Ik kijk Roddy, een forse jongen, aan en vraag hem om de
kast heen te lopen zodat hij dichter bij me is. Hij slaat zijn
ogen niet neer, houdt wel meer dan een armlengte afstand.
“Wat is er aan de hand?” Roddy haalt zijn schouders op
en staart naar de grond. Eén van de andere kinderen
formuleert het begin van een zin, maar ik geef hem geen
gelegenheid om de zin uit te spreken. Ik focus weer op Roddy’s uitdrukkingsloze gezicht en vraag of hij een probleem
heeft. “Ja,” antwoordt hij, “ik mag nooit spelen. Ik wil ook
spelen!” “Ben je boos omdat je eerst de rekenwerkjes moet
maken en gooide je daarom de puzzel van de kast?” “Ja.”
“Wil je de puzzel oprapen, alsjeblieft? Dan kunnen we daarna samen zoeken naar een oplossing.” Zonder morren zoekt
hij de stukjes bij elkaar, legt ze op de juiste plek en steekt
de puzzel terug in het kastje. Ondertussen heb ik de kleine
kring afgesloten en zwerven de kinderen door de ruimte op
zoek naar een opdracht die aantrekkingskracht uitoefent.
Een goedbedoeld werkplan
Roddy komt naast mijn stoel staan. Ik nodig hem uit te
vertellen wat er gebeurd is, waardoor hij zo boos werd. Ondanks zijn gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal,
is zijn verhaal goed te volgen. Hij is een paar weken geleden
herenigd met zijn ouders en zijn vier jongere broers en zussen, nadat hij jarenlang bij familie buiten Nederland heeft
gewoond. Alles is nieuw voor hem: het samenleven in het
gezin, de taal, de leefomgeving, de school… werkelijk alles
is anders en onbekend. Thuis is het een drukte van belang
en moeten de andere gezinsleden er ook aan wennen dat
er iemand is bijgekomen.
Roddy –ruim 6 jaar oud – heeft een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand op zo goed als alle gebieden. Zijn vaste
leerkracht heeft daarom een werkplan opgesteld om zijn
niveau te verhogen. Dagelijks liggen er drie taakjes voor
hem klaar op het gebied van aanvankelijk lezen, rekenen en
schrijven.
“Gisteren was mijn moeder boos op mij en moest ik op mijn
kamer blijven”, vertelt hij “en nu moet ik zoveel werk doen.
Ik mag nooit spelen.” De tranen lopen over zijn gezicht als
hij vervolgt: “En ik wil zó graag spélen.”
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Eerst spelen, dan werken
“Ik begrijp het. Hoe zouden we dit kunnen oplossen?”,
vraag ik. “Eerst spelen, dan werken”, oppert Roddy. “Oké,
dat is een goed idee.” Nadat we een afspraak gemaakt
hebben over de speeltijd, nodig ik hem uit me te laten
zien waar hij graag wil spelen. Hij kiest de hoek uit met
lego-duplo, laat zich vol overgave op zijn billen vallen en
gaat op in zijn spel. Als ik hem tien minuten later wijs op het
verstrijken van de tijd, pakt hij zijn werkboekje op en maakt
de opdrachten zo goed als hij kan.

Hij slaat zijn ogen niet neer, houdt wel
meer dan een armlengte afstand.
Op de dagen dat ik in de groep ben, zorgt hij ervoor dat hij
ruimte heeft om te spelen. Ik zie hoe groot zijn behoefte eraan is: als een peuter roert hij in de zandtafel. Hij verstopt er
autootjes onder het zand en vindt ze terug, vaak vergezeld
van kinderen die qua leeftijd aan dit soort spel toe zijn.
Op zo’n dag laat hij me zien hoe hij een tunneltje in het
zand heeft gemaakt. Trots steekt hij zijn arm erdoorheen
en ziet met een grote lach aan hoe de tunnel instort. Als
ik door wil lopen, houdt hij me staande. “Juf, ik heb een
liedje gemaakt.” Zonder mijn reactie af te wachten begint
hij luidkeels te zingen over hoe lief hij zijn juffrouw vindt.
Het komt zo opeens, zo vanuit het niets, zo ongevraagd, zo
onbeholpen lief dat het ook een tikje ongemakkelijk voelt.
Niet lang daarna zit mijn invalperiode erop en voel ik hoe
moeilijk het soms voor me is om kinderen als Roddy los te
laten.
Tineke Spruytenburg is momenteel drie maanden leerkracht
op een vernieuwingsschool in Culemborg, in de groepen
3/4 en 5/6. Daarna keert ze terug naar de vrijheid van haar
vroegpensionering. Ook is ze actief in de Plum Village/Thich
Nhat Hanh-traditie, waarin ze retraites voor onderwijsmensen en voor ouders faciliteert en kinderprogramma’s
begeleidt. Dit praktijkverhaal schreef Tineke voor een NIVOZ-workshop fenomenologisch schrijven en pedagogische
tact. Het verscheen eerder op hetkind.org.
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De zuidelijkste jenaplanschool van Nederland
Judith Knapp
Al was er in 1983 al een groepje pabo-studenten die het plan voor een jenaplanschool opvatte. Al
startte De Vlieger in het schooljaar 1986-87 al op basis van Peter Petersens pedagogiek. Toch duurde
het tot 16 september dit jaar voor de school een officieel erkende jenaplanschool werd. Judith Knapp
interviewde een trotse schoolleider Erik Huijts: “We helpen elkaar, zijn er voor elkaar. We noemen
onszelf niet voor niets ‘familie de Vlieger’.”
Een feestelijke jaaropening, maar De Vlieger is niet pas
gisteren met Jenaplan aan de slag gegaan, toch?
“Nee, zeker niet. Het idee om een vernieuwingsschool
op te richten ontstond al in 1983. Vier pabo-studenten
kwamen samen tot het plan en het lukte hen om in
1986 jenaplanschool ‘De Vlieger’ te openen. 1986-1987
werd het eerste officiële schooljaar. Met een frisse
directeur en een energiek, hecht team werd er gewerkt
aan vernieuwend onderwijs, geïnspireerd door Peter
Petersens visie en overtuiging. Nu, jaren later, start
schooljaar 2019-2020 met net zo’n energiek en hecht
team, en nu als erkende Jenaplanschool.”
Ik zie een trotse directeur…
“Ja, ik ben trots. Trots op mijn team, trots op alle
mensen die deze school een warm hart toedragen.
De school heeft eindelijk de erkenning gekregen die
ze verdient. We werken al sinds het begin volgens de
jenaplanprincipes. We zijn ze gedurende de jaren, met
veel liefde en passie, blijven aanpassen, vernieuwen
en verbeteren. Stamgroepleiders, vrijwilligers en
betrokkenen zijn doordrenkt van en met de filosofie van
Peter Petersen waardoor we waardig jenaplanonderwijs
aan onze kinderen kunnen aanbieden. Ons onderwijs
is solide en vormt een prachtige basis waarin
kinderen kunnen groeien en veilig deelnemen aan
de maatschappij. De erkenning van de Nederlandse
Jenaplanvereniging is het sluitstuk daarvan.”
Waarom nu pas een officiële jenaplanschool geworden?
“Om erkend te worden als officiële jenaplanschool
moet je als school meer doen dan enkel onderwijs
verzorgen volgens de principes van Petersen. De NJPV
staat voor kwalitatief goed en verantwoord onderwijs
en wil dit ook uitdragen door, onder meer, meer
gewicht aan criteria voor jenaplanscholen te geven.
Ouders die op zoek gaan naar een school voor hun
kinderen, zijn hierdoor verzekerd van goed doordacht
jenaplanonderwijs.”
Maar zo te horen was die doordachte pedagogische visie
er al jaren?
“Klopt. Deze school voldeed lange tijd aan twee van
de drie eisen. We waren echter nog geen lid van een
jenaplancluster, een regiogroep waarin samen overlegd,
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gedeeld, geleerd wordt van en met elkaar. Twee jaar
geleden mocht ik als waarnemend directeur aan de slag
op De Vlieger. Voorheen werkte ik als stamgroepleider
in groep 3-4 en dacht geen managementbaan te
ambiëren. Door mijn taak als waarnemend directeur
ontdekte ik ook die kant van het werkveld en ik merkte
dat ik enorm kon genieten van de daarbij horende
werkzaamheden. Namens ons team zocht ik contact
met NJPV, zoekend naar manieren om onze school om
te vormen tot een officieel erkende jenaplanschool.
Met Jan Teensma, de voorzitter van de Jena Contact
Groep Limburg (JCG Limburg), plande ik een afspraak.
Niet lang daarna werd ik door zeven andere collegadirecteuren op een warme manier welkom geheten
binnen JCG Limburg. Nu kon ik werken aan het laatste
criterium en onze school op de NJPV-kaart zetten.
Inmiddels kijken we terug op een mooie samenwerking
die al twee jaar mag duren. Een missie die ik startte als
waarnemend directeur en succesvol mag afsluiten als
officieel directeur.”
Proficiat. De regiogroep – al is hij bescheiden van
omvang – fungeert óók als een stamgroep, denk ik dan.
“Ja, zo ervaar ik dat ook. Je voelt echt hoe je elkaar
sterkt en aanvult. Mijn allereerste missie is het behoud
van onze Jenaplanschool voor het zuiden van Limburg.
In het Limburgse zijn we nog vrij klein. We zijn de
meest zuidelijke jenaplanschool van Nederland. We
zijn een kleine school, maar sterk in onze overtuiging
waardoor we een stevige basis bieden aan kinderen en
ouders. Ik hoop te groeien naar acht stamgroepen. Op
die manier kan het jenaplanonderwijs nóg breder en
idealistischer worden vormgegeven. Het zorgt tevens
dat ons bestaansrecht wordt versterkt voor zowel het
schoolbestuur als de gemeente.”
Je zet in op groei.
“Zeker, onze school heeft alles in zich om gezond te
groeien. In samenwerking met mijn collega’s, het JAS,
het KAN en NJPV kunnen we blijvend ontwikkelen en op
ambitieuze wijze vorm geven aan ons onderwijs. Daarbij
wil ik waken dat we geen fabriek worden. Juist het
gevoel van ‘kleine gemeenschap’ wordt door kinderen,
ouders en teamleden gewaardeerd.”

167

Is die kleinschaligheid nu deel van jullie identiteit, denk
je?
“Mensen willen gezien en gehoord worden. Ouders
willen betrokken zijn en worden. Hun participatie in
de school is groot. Mensen kiezen veelal voor sociaal
welzijn en sfeer, twee elementen die we met regelmaat
terug krijgen van ouders. Ze hebben het over de warme
sfeer, de rust en het enthousiasme van stamgroepleiders.
Op onze school benaderen we kinderen op een andere
manier dan scholen in de nabije omgeving.”
Hoe zou je die benadering willen omschrijven?
“Het is zoals het eerste basisprincipe in de allereerste
regel stelt: elk mens is uniek; zo is er maar één. We
zien de uniciteit van elk mens, we waarderen ieders
talent en zetten deze individuele kracht in tijdens de
contactmomenten. Dat kunnen we omdat we een
klein, jong en bevlogen team hebben. We hebben
elk nogal wat taken op ons bordje, wat ervoor zorgt
dat we betrokken zijn bij veel zaken. Maar we helpen

elkaar, ontlasten elkaar, zijn er voor elkaar. We noemen
ons niet voor niets ‘familie de Vlieger’. Daarbij zijn
we ontzettend dankbaar voor de vele vrijwilligers, de
ouders en betrokkenen. Mensen willen op een gegeven
moment iets voor ons doen en verbonden zijn met
elkaar. Dit alles maakt ons onderwijs nóg warmer, nog
specialer. Vandaar ook dat we de officiële onthulling
met iedereen gevierd hebben.”
Judith Knapp interviewde schoolleider Erik Huijts. Op De
Vlieger is Judith als invalkracht oproepbaar.

FOTOBIJSCHRIFT: Schoolleider Erik Huijts ontvangt het
bord met het predicaat ‘Erkende Jenaplanschool’ uit
handen van Berry van Rijswijk, wethouder Onderwijs
van de gemeente Sittard-Geleen. Onder toeziend
oog van Kiki Huijnen-Becks, college van bestuur van
onderwijsstichting Movare, en Jan Teensma, voorzitter
van het Limburgse cluster NJPV.
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Als muziek in je oren
Filosoferen met onze allerjongsten
Maaike Merckens-Bekkers

Alweer lang geleden in het leven van een jong kind – in
2008 – mocht Maaike een serie filosofische gesprekken
houden op de school van haar kinderen. Terugbladerend
in het bundeltje dat ze samenstelde, begint een oudste
kleuter weer tot haar te spreken. Een wijze man die al
redenerend onderzocht of de mens deel van de natuur
is. Het antwoord op de vaak gestelde vraag ‘kun je
filosoferen met jonge kinderen?’ is evident.
De school van mijn – toen nog kleine – kinderen ging
verhuizen naar een splinternieuw gebouw en dat werd
gevierd met een serie filosofische gesprekken, gevoerd
met alle groepen die de school rijk was. En ik mocht die
voeren. Ook met de kleuters.
Een schitterende hoop bakstenen heb ik de gebundelde
teksten genoemd, die daaruit voortkwamen. Die
gesprekken en het maken van het bundeltje – het
gebeurde allemaal in 2008, een ver verleden, zeker
gerekend naar wat er gebeurt in elf jaar in het leven van
een jong kind. Maar tot op de dag van vandaag word ik
blij als ik terugdenk aan de gesprekken die ik vooral met
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de jonge kinderen mocht voeren. Verbazingwekkend
diepzinnig soms en bijna altijd heel verrassend.
Slakkenhuis
Ik begin mijn gesprek meestal met een introotje. Dat kan
een kort verhaal zijn, of een filmpje. Of een afbeelding.
Maar in dit geval was het een melodie van Mozart.
De kleuters uit groep 1-2 mochten er naar believen op
bewegen. Dat ging al heel lekker. Toen de muziek was
uitgedoofd, stelde ik mijn eerste vraag: “Wat gebeurde
er net?”
Een oudste kleuter nam het woord en zei: “Nou, je hoort
muziek in je oren en daar zit een slakkenhuis en dat is
natuur.” Een nogal verrassend antwoord op mijn eerste
vraag. Maar aansluitend op wat hij zei, vroeg ik hem
of je oor bij de natuur hoort. Daarop antwoordde hij:
“Nee, je oor hoort bij je lichaam”. Hieruit dacht ik op te
kunnen maken dat hij klaarblijkelijk dacht dat lichaam en
natuur niet bij elkaar hoorden.
Dus vroeg ik verder: “Is de mens natuur?” Hierop kwam
een uitgebreider antwoord. Hij zei: “Nee, de natuur
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heeft te maken met dingen. Nou kijk, de natuur heeft
een doel en de planten en de wereld eigenlijk ook,
en het menselijk lichaam. In het begin van het leven
waren er alleen maar vissen en de mensen zijn pas later
ontstaan. Mensen horen wel bij de natuur, maar ze zijn
geen natuur!”

‘De natuur hoort bij de wereld. En de wereld
hoort bij de mensen. Dus horen wij ook bij
de natuur.’
Onverstoorbaar redeneerde hij door en inmiddels waren
we met zijn allen ademloos aan het luisteren naar dit
wondertje. “Kijk, het is net als een doos met speelgoed,
dan hoort rood ook bij rood en blauw bij blauw. De
natuur hoort bij de wereld en de wereld hoort bij de
mensen en dus horen wij ook bij de natuur.”
Logica
Toegegeven, het was geen gemiddelde reactie van een
kleuter, maar heel uitzonderlijk is het nu ook weer niet, is

mijn ervaring. Door zo open mogelijk te vragen en aan te
sluiten bij zijn woorden bleek hij een hele redenering op
te kunnen zetten. Eentje waar je dieper op in kunt gaan
en waar de associatie en ook zeker de logica vanaf druipt.
Hiermee lijkt me de vaak terugkerende vraag of jonge
kinderen wel geschikt zijn om mee te filosoferen
beantwoord. Het zal niet altijd dit soort pareltjes
opleveren, maar alle kinderen kunnen het zodra
ze woorden gaan gebruiken. Sterker nog, hun
woordenschat wordt er alleen maar beter van, net als
het samen hardop nadenken, het luisteren en zelfs het
rekenen is uit onderzoek gebleken. Als ik het gesprek
met deze kleutergroep teruglees, weerklinken de
woorden weer als toen – mijn slakkenhuis gaat er bijna
van trillen. Dat is vast de natuur.
Maaike Merckens-Bekkers (WonderWhy) verzorgt
trainingen, schrijft lesmateriaal, begeleidt scholen
en nog veel meer om het filosoferen op grote schaal
toegankelijk te maken voor het onderwijs. Meer op:
www.wonderwhy.nl
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Je bént niet boos, je hébt boos!
Berna’s boeken: de belevingswereld van het jonge kind
Berna van der Linden

De onderbouw was Berna van der Lindens natuurlijke habitat als stamgroepleider.
Haar kleinkinderen houden de wereld van onze allerjongsten nabij. Geen wonder dat
er veel meer dan een paar titels in haar hoofd kwamen bij het thema ‘het jonge kind’.
In Ferm biedt een onstuimige jongen de lezer toegang tot zijn zielenleven. En dan zijn
er de Gorgels! Best spannend, maar gelukkig is er de latere uitgave ‘De wereld van de
Gorgels’, als introductie voor de jongste jenaplanners.
Ferm
Voor het thema van dit kwartaal had ik Ferm op het
oog, een boek van Thirza van Schie. Maar het is in herdruk en pas 18 november weer verkrijgbaar – perfect op
tijd voor jou als lezer, net iets minder als je een novemberdeadline hebt. Dat werd een rondje bibliotheek.
Er zijn natuurlijk kasten vol boeken voor het jonge kind
geschreven, maar Thirza van Schie treft voor mij hier de
essentie van hoe het is om een jong kind te ontmoeten.

Alles draait om begrip van binnenuit. Weten hoe het
kind denkt en handelt en waarom. Als ik dat voorheen
probeerde uit te leggen aan stagiaires en nieuw in te
werken collega’s, dan wilde ik zo graag dat ze tot deze
kern zouden komen. Maar ik had niet veel gereedschappen in die tijd, en al helemaal de woorden niet, om over
te brengen hoe ik het wezenlijke van het leven, werken,
spelen met een kind ervoer.
In mijn groep zaten kinderen. Nooit vervelende kinderen, nare kinderen, egoïstische kinderen, schreeuwlelijkers, haantje-de-voorsten, grappenmakers, ijdeltuiten,
prinsesjes en prinsen, chaoten, sloddervossen, sukkelaars, stille wateren met diepe gronden, eigenheimers.
Er zaten kinderen in die handelden in de relatie tot de
ander.
Ferm is een jongen die je zou kunnen bestempelen als
lastig of druk. Het woord zegt het al. ‘Bestempelen’
is het uitlichten van een eigenschap die op bepaalde
ogenblikken de boventoon voert. Zo’n stempel kan als
een stigma meereizen met een kind, als een ander nooit
de moeite neemt om dieper te graven naar de Ferm
die eronder schuilt. Het is het doekje voor het bloeden,
de branddeken die de emotie blust. Ooit zong Robert
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Long: “De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het
bangst.” Wie kent niet het kind dat niets zegt, maar
zoveel te vertellen en te delen heeft.
‘Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt’ – zo’n kind
is Ferm. Hij doet alles met zijn hele ziel en zaligheid.
Zo kan hij ontploffen bij het minste of geringste en
als een plumpudding instorten bij verdriet. Ferm doet
alles in de overtreffende trap. Dat levert hem, met zijn
onstuimigheid en zijn doldwaze fantasieën, soms onverkwikkelijke botsingen op. Met andere dingen of andere
mensen of andere kinderen. En dan wordt Ferm boos,
nietsontziend blind van woede. Het is niet moeilijk voor
te stellen dat Ferm in die buien een ongeleid projectiel
is. Ook dat leidt weer tot consequenties: een zusje dat
niet meer met je wil spelen, bijvoorbeeld. Dan wordt
Ferm intens verdrietig en brult hij zijn hart eruit. Want
Ferm doet nooit iets half. Daardoor wordt hij niet blij
van zijn eigen reacties, ze zitten hem steeds in de weg.
Gelukkig komt hij haai tegen. Haai weet hem te vertellen dat Ferm op dergelijke momenten niet boos ís,
maar boos hééft. Zoals je kiespijn kunt hebben. Of een
kapotte knie. Het is er, je hebt het, maar het gaat ook
weer weg. Je bént het niet.
Wie Ferm goed leest, dringt door tot zijn kern. En
daarmee bedoel ik niet alleen die van het boek, maar
ook van al die kinderen die een ‘Ferm’ zijn. Ongeleide
projectielen die in goede banen geleid kunnen worden, als je ze in hun kind-zijn aanvaardt, hun emoties
begrijpt, hen vertrouwt en hun vertrouwen in zichzelf
aanspreekt. Ferm reikt een sleutel aan tot de zielsbeleving van het jonge kind. Ferm opent deuren.

De wereld van de Gorgels
Voor me ligt het kloeke formaat van het tweede boek
van Jochem Myjer en Rick de Haas. Het prentenboek is
in 2016 verschenen. Het doet me goed om te zien dat in
de titel zowel schrijver als illustrator in een lijn genoemd
worden. Het boek brengt me weer terug naar vier jaar
geleden. De dag na Sinterklaas mochten de kinderen
een gekregen lievelingscadeau meenemen naar de
kring. Nog zie ik de twee verwachtingsvolle ogen en
de rode konen van opwinding. Met trots in zijn stem
overhandigde hij me het eerste boek van Jochem Myjer,
De Gorgels.
Afwachtend keek hij naar me op. “Wat een lekker dik
boek. Is het een mooi verhaal?” Haastig bevestigde
hij het: “En heel spannend!” “Te spannend voor de
groep?” Dat dacht hij niet. Ik had op dat moment veel
oudste en weinig jongste kleuters in de groep. “Nou,
dan moesten we er maar eens in beginnen. Mag ik hem
een poosje lenen?” Het werd een heen en weertje, want
zijn lievelingsboek moest natuurlijk wel iedere middag
mee naar huis. Al was het een tikje spannend hier en
daar, de stamgroep genoot.
Al gauw behoorde het boek tot de klassieke kinderbijbels samen met Kikker en Pad, de verhalen van Toon
Tellegen, Pluk van de Petteflet, Pippi Langkous, De GVR,
Winnie de poeh, Kikker en nog een aantal van dergelijke meesterverhalen.

Tot mijn grote vreugde kwam dit tweede boek uit, dat
met aanstekelijke tekeningen de wereld van de Gorgels
voor de jongsten uitrolde. Daarin volg je de kleine Bobba die, als alle Gorgels, twee keer zo snel volwassen kan
worden als wij, mensen. Hij ontpopt zich tot een snelle
leerling. Het was heerlijk om met mijn onderbouwgroep
in die wereld te toeven en aan te schuiven tijdens het
verjaardagsfeest of te leren hoe je de gemene Brutelaars kan verslaan. Het hele verhaal is een goede
inleiding voor het eerste boek en uitstekend geschikt
voor de jongsten.
De Gorgels werden een begrip. Boven in het speelhuis
werden hele hoofdstukken nagespeeld. Herhaaldelijk
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klonk er een ‘joebelabambam’ of het ‘of-niet-of-wel’
dat iedere Gorgel herhaaldelijk achter zijn zinnen plakt.
In interviews vertelt auteur Jochem Myjer – met zijn
gebruikelijke Ferm-achtige onstuimigheid –over het
laten uitkomen van zijn droomwens. Dankzij de Gorgels
die beschermen en genezen hoeft geen kind meer bang
te zijn ‘s nachts. Het was ook een mooie uitlaatklep voor
zijn ongebreidelde fantasie, een kinderlijke verwondering waar hij nog altijd gemakkelijk toegang toe heeft.
De kinderen uit mijn groep identificeerden zich allemaal
met Melle, het mensenkind waar Bobba over waakt,
maar ook met dappere stoere Bobba zelf. Ze griezelden
bij de Brutelaars en genoten van de onverschrokkenheid
van Bobba. Klein, maar dapper en slim. Als aanvulling
daarop had Melle een ‘scherp’ oog, waarmee hij in staat
was om de Gorgels te zien. Dat scherpe oog gingen de
kinderen oefenen. Een van de geliefde spelletjes in die
dagen was ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Waar een goed
boek al niet toe kan leiden.
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Morgen ga ik met dit prentenboek naar de verjaardag
van kleinzoon. Ik gun hem deze heerlijke wereld, waarin
je moeiteloos kunt wegdromen. Zijn eerste kennismaking met de Gorgels als voorbereiding op het grote
boek. En op het nieuwe avontuur, dat vorig jaar uitkwam, De Gorgels en het geheim van de gletsjer. Want
als je de Gorgels eenmaal in je hart hebt gesloten, dan
wil je ze nooit meer kwijt
De wereld van de Gorgels (2016)
Auteur: Jochem Myjer
Illustrator Rick de Haas
Uitgever: Leopold
ISBN 9789025871413
Ferm (2017)
Auteur: Tirza van Schie
Illustraties: Hanneke van der Meer
Uitgever: Fraai
ISBN 9789082680317 Terugblik op NJPV-conferentie
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De school voor een nieuw Europa
Peter Petersens artikel in Freinets ‘Éducateur Prolétarien’
In onze vorige editie vertelden Rouke Broersma en Freek Velthausz over hun
ontdekking van de correspondentie tussen Peter Petersen en Célestin Freinet. Een
parel daarin betrof een artikel in twee delen dat Petersen schreef voor Freinets
blad Éducateur Prolétarien. Freek daarover: “Wat uniek is, is dat de doorgaans
nogal uitvoerige Petersen werd uitgenodigd zijn Jenaplan helder en bondig weer
te geven. Het is daarom een tekst, die ik graag in jenaplanopleidingen deel.”
I. DE EXPERIMENTEERSCHOOL VAN DE UNIVERSITEIT
VAN JENA
De universiteitsschool van Jena is een experimenteerschool, een instrument voor wetenschappelijk onderzoek onder leiding van de hoogleraar opvoedingswetenschap van de universiteit.
Zij is vrij, dat wil zeggen onafhankelijk, zoals alle
instituten van een Duitse universiteit; want de Duitse
universiteitshoogleraren zijn volledig vrij met betrek-

king tot hun opvattingen en hun wetenschappelijk en
filosofisch onderzoek, uiteraard op voorwaarde dat zij
niet ingaan tegen de wet en de goede zeden.
Onze school is een school voor primair onderwijs;
ze is niet bijzonder groot. In 1929-1931 telde zij 80
leerlingen, zowel jongens als meisjes, tegen 112 in het
huidige schooljaar. Het is dus een gemengde school.
Co-educatie van beide seksen is een van de belangrijke
en bepalende voorwaarden van New Education.
‘New Education’ is de naam van de internationale
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onderwijsbeweging die in 1921 in Calais begon en die
momenteel ongeveer vijftig naties omvat. Ze wordt
gevoed door onderwijsbladen in meer dan 10 talen.

‘Heel wat mensen menen dat vrijheid geven
gelijk staat aan het creëren van wanorde op
school. Volstrekte onzin!’
Het eerste doel van mijn onderzoek was de bestudering van de wijze waarop kinderen zich groeperen; dat
houdt meer in dan een sociologie van het kind. Want
mijn belangstelling is die van de pedagoog en niet
die van een socioloog of, nog nauwkeuriger, het is de
belangstelling van een onderwijzer. Ik wilde nagaan
hoe kinderen met elkaar omgaan om ze ter wille van
hun opvoeding zoveel mogelijk vrijheid te kunnen
verschaffen; niet alleen ten aanzien van de onderwijsinhouden en werkwijzen, maar ook in heel hun
gemeenschappelijk schoolleven.
Heel wat mensen menen dat vrijheid geven gelijk
staat aan het creëren van chaos en wanorde op school.
Volstrekte onzin! Zelfs het kleinst denkbare verband
van mensen is onmogelijk te regelen en te besturen
zonder orde te scheppen. Orde en vrijheid dat zijn juist
sterke verlangens van de menselijke soort. Maar hij zal
altijd het meest van het woord vrijheid houden, dat
blijft het hoogste ideaal van de mensen.
Maar hoe laten we orde en vrijheid samengaan, en
vooral hoe bereiden we mensen voor op vrijheid in de
ware zin des woords? Dat is voor scholen de belangrijkste vraag, maar net zo goed voor alle menselijke
gemeenschappen, naties, staten, etc. Maar, geen
twijfel aan, scholen hebben een bijzondere opdracht,
lastig en van verstrekkende verantwoordelijkheid.
Is het niet zo dat volwassenen, die niet geleerd
hebben zichzelf te beheersen of andere personen
te leiden in echt sociale en morele zin, nooit in staat
zullen zijn een goed geordende maatschappij in stand
te houden?

‘Gemeenschapsscholen zijn broedplaatsen
van vrijheid en creativiteit, van solidariteit
en broederschap’
Om de natie zover te krijgen dat die zichzelf kan besturen, bestaat in Duitsland sinds de laatste revolutie
de beweging van de ‘Leefgemeenschapsscholen’. Deze
zijn in 1919 in Hamburg ontstaan. Tegenwoordig zijn
er van deze door gemeenschaps- en vrijheidszin bezielde scholen in Bremen, Berlijn, Leipzig, Magdenburg,
Dresden, Hellerau, Gera, Jena. Strikt genomen zijn het
geen experimenteerscholen; het gaat daar veeleer om
een nieuwe geest, om een nieuwe mentaliteit.
Deze gemeenschapsscholen zijn broedplaatsen van
vrijheid en creativiteit, van solidariteit en broederschap. De geest die er heerst is dezelfde die in onze
dagen de volken aanzet om van onderop een nieuw
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Europa te herbouwen, toegerust om het ideaal van
een universele moraal te verwezenlijken, superieur aan
het Europa zoals we dat vandaag kennen.
Deze Duitse scholen werken dan ook in dezelfde
geest als de ‘Nieuwe Scholen’ in Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De beweging van de
Nieuwe School is een voorloper van die van de ‘New
Education’. Al die scholen streven ernaar de leerlingen
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de best mogelijke omgeving voor hun lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling te bieden. Dat geeft hen de
mogelijkheid zich te ontwikkelen ‘voor het leven’, om
‘goed toegerust’ te zijn en afgestemd op de eisen die
het huidige leven stelt.
Maar die nieuwe scholen zijn allemaal internaten. Het
kostgeld, zelfs als dat niet bijzonder hoog is, maakt de
toegang tot scholen van dit type onmogelijk voor de
meerderheid van de jeugd van een land. De gemeenschapsscholen, die zich niet als hoofddoel konden
stellen experimenten uit te voeren die als voorbeeld
moeten dienen voor andere scholen, weigeren experimenteerschool te zijn.
Vandaar dat ik me in 1924 ten doel stelde om op de
universiteitsschool van Jena na te gaan in hoeverre
de onmiskenbare, op dergelijke scholen bereikte
resultaten ook in het algemeen op openbare scholen
gerealiseerd zouden kunnen worden. Vervolgens - en
dat is een tweede maar zeer belangrijke doelstelling
- in hoeverre zouden dergelijke resultaten, zonder
de eisen van de huidige maatschappij af te zwakken,
tegemoetkomen aan gerechtvaardigde eisen inzake de
voor ieder mens werkelijk noodzakelijke kennis om te
kunnen deelnemen aan het nationale maatschappelijke leven.
Hoe zijn in mijn school de problemen van orde en
samenwerking opgelost?
Wij volwassenen, leraren op deze school, zorgen ervoor de voorwaarden te scheppen die beantwoorden
aan de volgende twee vragen:
1. Voor welke vakken en hoe moeten de leerlingen de
klaslokalen en ateliers gebruiken?
2. Hoe behoren ze zich te gedragen en om te gaan
met andere personen, volwassenen en kinderen?
We hebben dan ook alleen die omgangsvormen voorgeschreven die men in elk willekeurig goed gezin en in
welopgevoede kringen van alle landen aantreft.
Zolang de kinderen deze orde- en gedragsregels in
acht willen nemen en zich eraan onderwerpen, zijn
ze vrij ten aanzien van de andere facetten van hun
schoolleven en hebben ze de mogelijkheid zich te
ontwikkelen naar de aard, de mogelijkheden en de
specifieke eigenschappen van hun persoonlijkheid.
Natuurlijk, het dagelijks leven kent een overvloed
aan kleine of grote moeilijkheden, en zowel voor de
een als de ander heeft het crises in petto. Maar het is
tenminste het leven. En, heel essentieel, die verwikkelingen van het schoolleven of die crises worden zelf
onderwerp van morele en sociale vorming op school,
dat wil zeggen dat zij zelfopvoeding van groepen en
van iedere leerling mogelijk maken.
Zij leveren, zo zeggen wij, de leerstof voor de morele
vorming, want orde en reglement worden zaak van
de groepen en van de schoolgemeenschap als geheel,
de leraren inbegrepen. Deze self-government moet

niet een verkeerd begrepen democratische betekenis
krijgen, ze berust niet op een vals gelijkheidsbeginsel
en op valse sentimentaliteit. (Ik doel hier op die vage
opvatting van het begrip humaniteit, het product van
schrijvers, vooral van neokantiaanse idealistische filosofen, die een beeld van de mens hebben ontworpen
dat nauwelijks strookt met de werkelijkheid).
De morele opvoeding omvat het geheel aan problemen met betrekking tot de gewoonten en gedragingen van de leerlingen. De organisatie van het gemeenschapsleven, zowel van afzonderlijke groepen als van
de school als geheel, maakt het mogelijk allerlei gelegenheden te benutten om vieringen te organiseren:
verjaardagen van de leerlingen, uitstapjes, gemeenschappelijk verblijf in plattelandshuizen, reizen.
Dat alles dient de ontwikkeling van morele en sociale
ideeën tijdens de werkzaamheden. Het is dus het leven
zelf dat [hier is een regel in de brontekst weggevallen,
FV & RB.] soort directe intuïtie, zijn ’creatieve ontwikkeling’ garandeert.
De problemen die uit het gemeenschapsleven voortvloeien, beheersen het onderwijs ook in die zin, dat,
zodra het morele gedrag van een groep of de schoolgemeenschap verstoord lijkt, alles wat betrekking
heeft op het onderwijs wordt verdrongen en overschaduwd.
De onderwijsgemeenschap bezit een zelfreinigend
vermogen door het gemeenschappelijke werk en de
aandacht voor het morele gedrag en die, door zo te
handelen, zelf beter en op hoger niveau gaat functioneren.
Wat is nu de rol van de leraren binnen dit systeem van
zelfeducatie van de groepen?
Ze hebben dezelfde rechten en dezelfde plichten als
de leerlingen, maar ze zijn tegelijkertijd de verantwoordelijken. En omdat ze meer ervaring hebben,
kunnen zij beter en met meer aandrang naar voren
brengen wat mooi en wat goed is. Daarom ligt het op
hun weg om adviezen te geven, ja zelfs vermaningen,
indien nodig.

‘De leraar dient een absoluut vertrouwen te
hebben in het kind en diens diepgewortelde
verlangen naar het mooie en het goede’
Maar de dwang en de straffen van vroeger zijn afgeschaft. De leraar dient een absoluut vertrouwen te
hebben in het kind en diens diepgewortelde verlangen
naar het mooie en het goede. Bezield door dit vertrouwen zal hij zich bezinnen op de plichten verbonden
aan zijn opvoedkundige taak:
1. Hij zal alle hinderpalen verwijderen die de groei
van het geestelijk leven belemmeren.
2. Hij zal dit leven voeden en elk individu het beste
uit zichzelf laten halen.
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3. Hij zal elk van hen helpen zich te richten naar het
natuurlijk evenwicht.
En juist omdat hij in staat is de kinderen te dienen, is
hij voor deze kleine wezens in volle ontwikkeling de
gids, de ware groepsleider. Dan zal hij zoveel mogelijk kwaliteiten en deugden laten ontplooien. In de
toekomstige onderwijzersopleiding zal het ontwikkelen van deze bekwaamheden steeds de voornaamste
opdracht zijn.
Wat het meest opvalt bij eerste binnenkomst van een
dergelijk klaslokaal, is misschien dat de leerlingen zich
vrij bewegen, stilzwijgend, zonder zich tot de meester
te richten, dat zij op zachte toon met elkaar praten;
dat ze vol overgave werken. Op het eerste gezicht lijkt
dit wel systeemloos, maar men voelt dat de kinderen
geboeid worden door hun werk. Men ziet onmiddellijk
dat men zich niet in een doorsnee-klas bevindt.
Lessenaars, net als de banken, zijn afgeschaft. In plaats
van banken staan er tafels en stoelen, ontworpen
naar modellen die het resultaat zijn van sociologische
observaties in gezelschappen van bezige kinderen.
Het observeren van het werkende kind en van
groepjes kinderen die in vrijheid samen bezig waren,
hebben me geleerd dat zo’n groep nooit meer dan zes
kinderen telt, maar dat kinderen gewoonlijk groepjes
van twee, drie hooguit vier personen vormen. Op basis
daarvan heb ik nieuw meubilair laten ontwerpen, aangepast aan de groeperingsvormen van de kinderen. De
katheder is afgeschaft: er is geen soeverein, bijgevolg
ook geen troon. De plaats van de meester, die een van
de leden van de gemeenschap is, is daar waar men
hem nodig heeft, waar het kind zijn hulp vraagt, waar
de leerling het advies en de kennis van de volwassen
vriend behoeft. De meester gaat van de ene naar de
andere leerling, van de ene naar de andere groep,
maar dringt zich niet op. Hij heeft liever dat ze een
beroep op hem doen, dat ze hem vragen stellen, dat
ze hem laten bewonderen wat ze zojuist gelezen, geschreven, getekend hebben. Het kind heeft graag een
goedkeuring maar is niet bang voor kritiek. Het kind
verlangt allebei en voelt aan dat de oprechtheid, de
goedheid en de echte belangstelling van de meester,
die van een vriend zijn.

‘De plaats van de meester, die een van de
leden van de gemeenschap is, is daar waar
men hem nodig heeft’
Het Jenaplan brengt een nieuwe organisatie van het
schoolleven met zich mee. Het gaat uit van tien jaar
openbaar onderwijs en richt zich tot alle kinderen. Het
laat beide seksen toe, verenigt de diverse lagen van
de wijkbevolking en brengt alle intelligentieniveaus
bijeen, met uitzondering van werkelijk afwijkende of
psychopathologisch achterblijvende kinderen. In plaats
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van klassen, samengesteld uit scholieren van dezelfde
leeftijd, formeert het Jenaplan groepen.
Elke groep bestaat uit leerlingen van drie jaargangen.
In de onderbouwgroep zitten de kinderen van 7 tot 9
jaar; in de middenbouwgroep die van 10 tot 12; in de
bovenbouwgroep die van 12 tot 14; en ten slotte de
jongerengroep die van 14 tot 16 jaar. Na het tweede
schooljaar is er voor de kinderen dus tweemaal een
gelegenheid om over te gaan naar een hogere groep.
Maar die bevordering gebeurt niet op grond van de
intelligentie van het kind; die wordt veeleer gebaseerd
op de rijping van zijn totale persoonlijkheid. Want
wat een kind wil leren, kan aangeleerd worden tijdens
cursussen of tijdens het gemeenschappelijk groepsonderricht binnen het kader van zijn eigen groep.
Om die reden gaan met een matige intelligentie begiftigde kinderen even vaak over naar een hogere groep
als intelligente kinderen. Er wordt rekening gehouden
met het feit dat zij heel vaak een zwakker gestel hebben dan de anderen.
De indeling in groepen correspondeert ook met de uitkomsten van psychologisch onderzoek onder kinderen
en jongeren. Maar eigenlijk is zij de uitkomst van onze
waarnemingen, die wij hebben vergeleken met de
ervaringen die sinds 1919 op zogeheten ‘leefgemeenschapsscholen’ in verschillende Duitse steden werden
opgedaan. Uit de minstens tien voordelen die deze
afweging opleverde, lichten we in het bijzonder dit
feit dat de onderbouwgroep nooit meer dan twaalf à
vijftien beginners heeft. Dezen verdelen zich over de
andere kameraden die hen helpen en raad geven.
Het samenbrengen van de onderling vaak zeer uiteenlopende intelligentieniveaus en karakters is gunstig,
want daaruit ontstaan binnen de groepen plannen,
mentale energie en vooral pedagogische en didactische daadkracht. Daardoor doet de leraar telkens
ontdekkingen, doet hij voortdurend nieuwe waarnemingen over de morele kwaliteiten en pedagogische
bekwaamheden van de leerlingen.
Gedurende een schooltijd van tien jaar hebben de begaafdste leerlingen verschillende malen de gelegenheid
hun bekwaamheid als gids te bewijzen, tot vier keer toe
binnen dit tijdsverloop. Anderzijds zullen ze veelvuldig
de gelegenheid hebben ook zichzelf te leren kennen en
hun eigen bekwaamheden te beproeven.
Als gevolg van dit alles zullen de leraren veel nauwkeuriger rekening houden met de individuele psychische en fysieke ontwikkeling, zonder genoodzaakt te
zijn het kind te pressen en te haasten. Hiermee wordt
dus tegelijk de prioriteit van het ‘pedagogisch moment’ op alle niveaus van de school bevestigd.
[hier eindigde Petersens eerste bijdrage]
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Illustraties: Frank de Man

II. HET ONDERWIJS IN RELATIE TOT HET
GROEPSGEVOEL VAN HET KIND
Elke groep heeft zijn eigen plek. Bijna alle moderne
praktijken en concepten hebben geprobeerd de klaslokalen om te vormen: het Daltonplan schiep het laboratorium, mevrouw Montessori het ‘Casa dei bambini’
(het Huis van de kinderen) en O. Decroly het atelier.

‘Wat wij in Jena willen ontwikkelen is het
samenleven, het sociale leven van een echte
gemeenschap’
Ook het Jenaplan heeft het lokaal veranderd: wij hebben onze ‘schoolwoonkamer’, een vertrouwd begrip,
verwant aan de overbekende ideeën van Pestalozzi. Het
Jenaplan staat dus lijnrecht tegenover het Daltonplan
of het Garyplan van Detroit. [Garyplan is het schoolmodel dat W.A. Wirt (1874-1938) in 1907 introduceerde op
scholen in Gary (Indiana), Verenigde Staten, FV & RB]
Wat wij in Jena willen ontwikkelen is het samenleven,
het sociale leven van een echte gemeenschap. Maar
om te voorkomen dat dit leven stremt en steriel wordt,
hebben we ervoor gezorgd dat het permanent in
ontwikkeling blijft: ieder jaar verlaat een derde van de
scholieren de groep en zorgt een nieuw derde deel voor
nieuwe opdrachten en nieuwe taken.
Gebaseerd op de bestudering van het groepsgedrag
van het kind heeft het onderwijs qua ordening,
werkwijzen, rooster, etc. een drastische verandering
ondergaan. De kinderen hebben gedurende de dag
niet meer dan één pauze nodig omdat ze vrij werken

en omdat ze zich vrij mogen bewegen. Deze pauze van
35 minuten is voor hen voldoende.
Het leerplan bevat de vier menselijke basisactiviteiten, speciaal afgestemd op scholing en vorming:
het praatje of het gesprek, het spel, het werk en de
viering. Op een secundair niveau: een nieuwe indeling
van de vakgebieden volgens de hoofdstromen: religie,
de mensheid nu en voorheen, de natuur en de artistiek-technische vakken.
Om het juiste evenwicht, en zoveel mogelijk harmonie tussen basisactiviteiten en de vakinhouden te
bereiken, hebben we de verschillende werkritmen
zoals men die in de goede boeken over experimentele
psychologie aantreft, onderzocht en uitgeprobeerd:
het ritme van de week, van de dag, van het jaar. Het
dagritme kunnen we niet volledig overnemen, want
volgens ons berust dat eerder op het economisch
bepaalde arbeidsritme van de industrie, dat niet
overeenstemt met het onderwijsritme onder de vrije
werkomstandigheden van het Jenaplan.
Al meer dan acht jaar hebben wij elke ochtend cursussen van 55 minuten. Vijf minuten later begint de
eerste periode van 100 minuten. Volgen een pauze
van 35 minuten en het tweede tijdvak van 100 à 105
minuten.
Gedurende de twee periodes werken de kinderen in
subgroepen, door hen vrijwillig gevormd op basis van
affiniteit. De enige voorwaarde waaraan ze moeten
voldoen is deze: het samenwerken mag het groepsleven niet verstoren en mag de andere leden niet belem-
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meren in hun ontwikkeling. De subgroepen werken in
de vorm van ‘projecten’ of van klassikaal onderwijs.

‘Het samenwerken mag het groepsleven
niet verstoren en mag de andere leden niet
belemmeren in hun ontwikkeling’
De week begint met een weekopening; deze samenkomst heeft het karakter van een echte viering en
loopt bovendien uit in kleine bijeenkomsten, die in
elke groep plaatsvinden. Tijdens de week hebben
andere vieringen plaats, bijvoorbeeld ter gelegenheid
van verjaardagen. Bij die gelegenheid worden door
de leerlingen of door een speciale subgroep stukjes,
drama’s of komedies opgevoerd.
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Het dagelijks werk wordt omlijst door cursussen, maar
cursussen van verschillend karakter. De ochtendcursussen bevatten: rekenen, grammatica, vreemde talen.
Daar leren de kinderen de onderdelen die het onderwijs in de subgroepen kunnen ondersteunen.
In de ochtendcursussen (vijf à zes lessen per week) zijn
de leerlingen gegroepeerd naar intelligentieniveau.
Daarom heeft een grotere school meer mogelijkheden
om doelmatiger cursussen op te zetten.
Deze cursussen beginnen pas na het derde schooljaar.
De cursussen die de ochtend afsluiten, dienen om
zaken die in het groepsonderwijs zijn behandeld, te
oefenen of te herhalen. Zo kan het inderdaad voorkomen, bijvoorbeeld als een nieuw derde deel leerlingen
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is ingetreden in de volgende groep, dat enkelen van
de nieuwe groepsleden de onderwijstechnieken en
-procedures van hun nieuwe groep niet kennen. Daarvoor worden speciale oefen- of herhalingscursussen
opgezet als leerlingen of leraar daarvan de dringende
noodzaak inzien. Dat verklaart het incidentele karakter van deze werkzaamheden die dus niet regulier en
dagelijks plaatsvinden, zoals de ochtendcursussen.
De leerstof voor de subgroepen van de drie en vier
eerste dagen van de week brengt de kinderen in
aanraking met ‘Cultuurkunde’, ook wel de cultuurwetenschappen genoemd, die van donderdag en vrijdag
met de natuurwetenschappen. En het overige zou men
kunstonderwijs (Gestaltungslehre) kunnen noemen:
dat is een combinatie van traditionele en nieuwe
handvaardigheden en tekenen. Bijgevolg bevat het
weekleerplan een veelvoud aan diverse ‘pedagogische
situaties’: die vormen een systeem, een werkritme dat
op natuurlijke wijze stijgt en daalt, en waar ook de
leerstof op is afgestemd, en wel zo goed dat daaruit
een betere afstemming van de leerling op onderwijstijd en op onderwijsinhoud voortvloeit.

‘De hoofdgroepen zijn niet op basis van
intelligentie maar louter op basis van
persoonlijke rijping geformeerd’
Verder kennen we geen overgangsexamens, geen
certificaten in de betekenis die gewoonlijk aan deze
termen worden toegekend. In plaats van een certificaat ontvangen de leerlingen voor de eerste keer op
9-jarige leeftijd met Pasen een ‘rapport’, een werkelijk
uiterst zorgvuldig vastgestelde beoordeling, met een
duidelijk pedagogische bedoeling. Dit rapport is strikt
persoonlijk voor elk kind afzonderlijk. [Het schooljaar begint in Duitsland met Pasen, voegt Éducateur
Prolétarien-redacteur Bourgiugnon als noot toe]
Wat de overgang betreft, ik volsta met te herhalen dat
alle leerlingen beurtelings ‘bevorderd worden’, waarbij nooit iemand blijft zitten. Want de hoofdgroepen
zijn niet op basis van intelligentie, maar louter op basis
van persoonlijke rijping geformeerd.
Met betrekking tot het klassikale onderwijs en de
cursussen nog dit. Aan klassikaal onderwijs nemen
kinderen alleen deel op grond van hun capaciteiten
en interesse. In de cursussen daarentegen werken en
maken ze vorderingen op individuele basis.
Het is duidelijk dat een school die alles wat raakt aan
het opvoedingsvraagstuk, aan de morele en sociale
opvoeding vooropstelt, niet met dezelfde ogen naar
intelligentie kan kijken als de traditionele school.
Want karakter-, temperament- en gedragsproblemen
zijn niet van dezelfde specifieke orde als de relatie

tussen scholing en het intellectuele niveau. Wie zou
bijvoorbeeld reken- en grammaticaonderwijs op één
lijn kunnen stellen met het onderhoud van het klaslokaal, of met het besef bij kinderen voor beschaafde omgangsvormen binnen hun groep, of met het
concrete probleem van het tuinonderhoud, en in het
algemeen met alles wat verband houdt met het vraagstuk van sociaal gedrag? Dit zijn geen kwesties voor
lichte bijstelling, dit vraagt veel meer om een beter op
de opvoeding afgestemde bejegening. Dat alles, dat
spreekt vanzelf, heeft betrekking op geestelijk min of
meer normale kinderen.

‘De ouders hebben ook het recht het
onderwijs bij te wonen zo vaak ze maar
willen’
Door dit samenstel aan middelen heb ik kunnen bereiken dat de school verandert in een thuis voor het kind,
een thuis waarvan het houdt en waarvoor het zich
inzet om het steeds gastvrijer en prettiger te maken,
en dat met steun van de ouders.
De ouders hebben ook het recht het onderwijs bij te
wonen zo vaak ze maar willen en overal te helpen
waar ze denken dat hun steun nuttig zou kunnen zijn.
Zo hebben ze verschillende keren de klaslokalen, de
meubels geschilderd, etc. Ze maken alle vieringen van
de school mee. Enkele vaders en moeders uit de gezinnen zijn aanwezig bij het onderwijs in de verschillende
ateliers, borduren, naaien, etc.
We hebben geprobeerd in kort bestek een overzicht te
geven van de hoofdlijnen van het programma, voortaan bekend onder de naam ‘Jenaplan’. Men zal vast
en zeker begrijpen dat het feitelijk onmogelijk is dit
veelomvattende onderwerp hier in zijn volle breedte
te behandelen.
Aan allen die op zoek zijn, bevelen we lezing van onze
diverse publicaties aan, meestal tot stand gebracht in
samenwerking met uitnemende collega’s, die de deelaspecten van de thematiek behandelen. Onze taak zal
in belangrijke mate vervuld zijn als het ons gelukt is
om te laten zien dat het experiment in Jena nauw aansluit bij de onderwijsgeschiedenis, met name bij het
systeem van F.W. Dörpfeld, een van de grootste Duitse
pedagogen uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Jena, oktober 1932
Peter Petersen
Hoogleraar aan de Thüringse Landsuniversiteit – Jena
Met dank aan Rouke Broersma en Freek Velthausz
voor het delen van hun vertaling. De tekst staat,
inclusief contextualisering en nadere uitleg, ook in
hun prachtige boek Petersen & Freinet, Jenaplan &
Moderne School (2008)
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Terugblik op NJPV-conferentie
De eerste donderdag en vrijdag van november: al jaren
een geblokt tijdvak in vele jenaplanagenda’s. Conferentieoord Sparrenhorst omzoomd door een Veluwe in
herfstkleuren, binnen je jaarlijkse dosis inhoudelijke, sociale, geestelijke, praktische inspiratie. Op 7 en 8 november
bevolkten 314 jenaplanners NH Hotel Sparrenhorst in
Nunspeet en beantwoordden voor zichzelf de vragen:
Waarom, hoe, wat?

Foto-impressie
Een foto-impressie, gemaakt door werkgroeplid Larissa
Rand, is te bekijken op www.jenaplan.nl. Die beelden
geven het karakter van de conferentie sterk weer: de
keynote van lector Annerieke Boland, gevolgd door de
presentatie van het nieuwe jenaplanboek Ik wil spelen,
van Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam. Workshops
rond het jonge kind en rond de thema’s van het fameuze
‘gele boek’, Jenaplan, school waar je leert samenleven.
Maar ook: de ontmoeting, samen eten, drinken en
feesten met Jenaplan Jong, de onthulling van de Peter
Petersen-prijs en de geweldige, indringende afsluiting
in een pikkedonkere congreszaal door de kinderen van
theatergroep Buut vrij!
Een aantal workshoppresentaties is al terug te lezen op:
www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie

Peter Petersenprijs: Jenapleinschool Zwolle
Ja, Jenapleinschool in Zwolle mocht dit jaar het beeldje
en de onmetelijke eer mee naar school nemen. Teamleden en leerlingen van JenaXL (voortgezet jenaplanonderwijs Zwolle) hebben een evaluatie-instrument
ontwikkeld op basis van de jenaplankernkwaliteiten.
Als altijd maakt Mensenkinderen een schoolreportage
van de prijswinnaar. Maar laat ook de andere finalisten
gezien zijn: de jury moest ook dit jaar weer kiezen uit
heel sterke inzendingen op velerlei gebied.

Film ‘Samen spreken’
In de serie jenaplanfilms is op de conferentie het nieuwste deel gelanceerd: de film over de basisactiviteit ‘Samen
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spreken’. En al werd per ongeluk de een-na-laatste versie
getoond, de film werd direct omarmd door de volle conferentiezaal. Steeds beter, steeds dichter op de huid van
het kind en de stamgroepleider, waren enkele reacties.
De film is gemaakt met medewerking van stamgroepleiders en kinderen van De Kleine Planeet in Deventer en de
St. Franciscusschool in Nunspeet. Benieuwd? Delen met
team, ouders, op je schoolsite? Bekijk de film op www.
jenaplan.nl/nl/media/films.

Jenaplanboek ‘Ik wil spelen’
Een impressie én een interview met de auteurs vind je al
in dit themanummer van Mensenkinderen. De verkoop
verloopt ook zeer voorspoedig: bij de redactiedeadline
van dit nummer, een week na de conferentie, naderden
we al de 500 exemplaren.
Binnenkort maken we de datum bekend van een inhoudelijke NJPV-dag over het jonge kind, waarbij de inhoud
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van het boek centraal staat. De dag zal plaatsvinden op
een jenaplanschool, waar sprake is van goed lopende
onderbouwgroepen.

bij communicatietrajecten, vergaderingen, beleidsmomenten… Tom van den Berg zal een van de inhoudelijke
vormgevers van deze dag zijn.

Volgende conferentie: datum en thema

Saxion narratief onderzoek: de
ondernemende houding

Volgend jaar zal de conferentie op 5 en 6 november worden georganiseerd, waarbij stamgroepwerk (voorheen
wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en beweging) de
inhoudelijke hoofdmoot vormt.

11 maart 2020: Dag voor directeuren en
ib’ers
Op woensdag 11 maart 2020 vindt de Dag voor directeuren en interne begeleiders van jenaplanscholen plaats.
Maar we sluiten niet buiten: per school kan er bovendien
één stamgroepleider deelnemen. Het thema zal zijn: de
kracht van de visual, als middel dat ingezet kan worden

Intussen zijn de gespreksrondes gestart van het zogenaamde narratief onderzoek over “het bevorderen van
de ondernemende houding bij kinderen”. Het eerste
gesprek heeft plaatsgevonden in Gouda.
Er beweegt kortom van alles in Jenaplanland. Fijne jaarafsluiting, geniet van een mooie welverdiende vakantie
en tot in 2020!
Jaap Meijer, directeur NJPV
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De vriend aan de andere kant van het spelbord
Er was gewoon geen betere manier om de plusklas te
beginnen…
… zo, ’s morgens. Spelletjes. Het gaf míj de ruimte
om alle kinderen en hun ouders uitgebreid te kunnen
begroeten. Dat was echt nodig omdat we elkaar maar
een keer per week zagen: de kinderen kwamen vanuit
twee schoolverenigingen en ongeveer dertig toeleverende
scholen naar mij in Sneek toe. Vaak was er tussendoor veel
gebeurd. We begonnen in rust. Heel mooi. Maar…
…vooral ook was het een heel nieuwe kennismaking van
de kinderen met het spel, met spelen. Het schaakspel
duurde ineens langer dan veel pluskinderen gewend
waren. Paars aanlopende kinderen hadden best moeite
met de nieuwe tegenstand die ze ondervonden.
Sommigen kozen veilig voor een spel met dobbelstenen.
Dan kon je het verlies nog wijten aan pech. Want, oooh…
Papa en mama,… de meester en de juf zeíden wel dat ze
pluskinderen waren… maar straks kwam iemand er achter
dat het helemaal niet waar was.
Maar ook bij dobbelsteenspelletjes zoals Catan van de
Benelux (hashtag topo) moest je vooruitdenken. Je kon
het niet ter plekke uit je mouw schudden. Boosheid, of
huilen was niet meer de manier om je te redden als het je
niet lukte. Daar hadden we het dan over in de kring.
Langzaam begonnen over de spelborden heen de
vriendschappen te groeien. Het begon mogelijk te
worden om te verliezen zonder te moeten rekenen op
vernedering, uitlacherij en opmerkingen als: “Jij bent toch
een pluskind…?”
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Ze leerden elkaar het schaakspel. Ze leerden elkaar
vooruit te kijken. Het lukte hen in toenemende mate om
tactieken van elkaar aan te nemen zonder gebelgd te zijn.
De klas ontspande zich, lachte met elkaar. De pluskinderen
werden minder solistisch.
We maakten met elkaar nieuwe spelen en spelletjes. In die
spelletjes kwamen toch nog veel dobbelstenen voor. Een
olifanten/giraffen-beschermspel, een toekomstschaakspelmet-twee-koninginnen, een-paardrijden-spel, een-reisnaar-Mars-spel, een ga-naar-school-en-word-rijk-spel
(hashtag: mag het ook zijn: en-word-gelukkig?) Het waren
spelletjes waarbij zij lieten zien hoe de wereld volgens hen
in elkaar zat.
In het tweede half jaar speelden we met z’n allen een spel
(Waterloo) via de computer tegen andere scholen. Daarbij
werden de kinderen op hun sterke kanten naar voren
geschoven om het op te nemen tegen andere scholen.
Jij het rekenvraagstuk, en ik dat opstel: vaak regelden
ze het onderling zelf. Je hoeft tenslotte niet alles goed
te kunnen. We zouden met elkaar winnen of met elkaar
verliezen. En eigenlijk was dat niet meer van belang: we
wonnen elkaars respect voor elkaars talent en inzet.
Spel is terecht een van de vier pijlers waar het
Jenaplanonderwijs op steunt.
Arjen Tabak
Arjen is leerkracht, onderwijskundige en eigenaar van
Onderwijs doe je Samen
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