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Dit novembernummer van Mensenkinderen is het 
laatste staaltje Jenaplan-‘topsport’ dat Felix voor ons 
verzorgt. Tien jaar geleden volgde hij Kees Both als 
redacteur op.

Kees zegt het volgende hierover:
‘Felix was mijn opvolger als hoofd- en eindredacteur 
van Mensenkinderen. Het blad heeft onder zijn leiding 
veel veranderingen meegemaakt, zowel wat de vorm 
betreft als de inhoud. Ik vind het knap hoe het hem 
lukte om van elk nummer een themanummer te maken. 
Dat vraagt om een goede langetermijnplanning. De 
artikelen werden voor een groot deel door mensen uit 
de scholen geschreven en daardoor werd het blad ook 
toegankelijker voor praktijkmensen. De NJPV kan trots 
zijn op zo’n tijdschrift en Felix ook’. 

In januari vertelde Felix het bestuur dat hij met ingang 
van 1 december 2015 gaat stoppen. Na al die jaren en 
precies vijftig nummers vindt hij het een mooi moment 
om het stokje over te dragen aan een opvolger.

In samenwerking met de redactie van Mensenkinderen 
ontwikkelde hij een echte ‘jenaplanglossy’ met een rijke 
inhoud en een verzorgde vormgeving.
In het maartnummer over ‘afscheid’ schrijft Felix: 
‘Meestal had ik nog een duwtje van anderen nodig 
om te stoppen en afscheid te nemen’. Niemand in 
jenaplanland haalde het in zijn hoofd om Felix dat 
duwtje te geven. 
Met grote tegenzin moest ik hem vragen zijn ontslag-
brief te schrijven. Maar de dingen gaan, zoals ze gaan. 

Met Felix raakt de NJPV een kanjer kwijt. 
Zoals Felix zelf zegt: ‘Ik neem een periode afstand en 
ga mijn aandacht aan wat andere dingen besteden’. 
Dat houdt de belofte in dat zijn kwaliteiten behouden 
blijven voor onze grote jenaplanfamilie. We gaan hem 
ontmoeten in een andere rol en vertrouwen erop dat 
zijn jenaplanhart voor hemzelf, maar zeker ook voor 
ons blijft kloppen. 

Tijdens de jenaplanconferentie hebben we Felix in 
‘een hemels zonnetje’ gezet, maar zeker geen afscheid 
genomen. We zijn hem dankbaar voor alle mooie 
Mensenkinderen.

Namens het bestuur van de NJPV, 
Ton Scheulderman
penningmeester

Cartoon: Frank de Man

Felix bedankt voor vijftig pareltjes

Ton Scheulderman

Na verdienstelijke daden en volgende roem trekke 
men zich terug. 
Dit is de weg des hemels.
Uit: Tau Teh Tsjing, Lau-Tze
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Omdat het je raakt
Ludo Heylen

Verbondenheid is het tegenovergestelde van delinquentie, niet meer verbonden zijn. Kinderen die niet verbonden 
raken met zichzelf, kunnen zichzelf beschadigen. Kinderen die niet verbonden raken met anderen, kunnen anderen 
beschadigen. Kinderen die niet verbonden raken met de wereld, kunnen de wereld beschadigen. Maar wanneer 
kinderen verbonden zijn, willen ze zorg en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, de ander en hun omgeving.
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Europa wordt geconfronteerd met de ergste vluchte-
lingencrisis ooit. Mensen sterven op zee in een poging 
Europa te bereiken; mensen drommen samen aan de 
prikkeldraadgrenzen van Hongarije in de hoop op een 
leven dat niet dagelijks bedreigd wordt door oorlog en 
geweld.  Als je begaan bent met deze mensen, dan is 
dat omdat het je raakt, omdat je je kan voorstellen in 
welke situatie deze mensen zitten. Omdat je weet dat ze 
enkel op zoek zijn naar een beter leven en dat ze daar 
erg veel voor over hebben. Als het je raakt, dan heeft dat 
te maken met het feit dat je een zekere band met deze 
mensen ervaart. Je voelt je verbonden. 
Waarschijnlijk heb je ook met jouw kinderen in je stam-
groep gepraat over de vluchtelingenproblematiek, waar-
mee ze dagelijks via de media geconfronteerd worden. 
Of misschien heb je er wel een heel project van gemaakt, 
waarbij kinderen de kans krijgen om te begrijpen wat 
er echt aan de hand is. Wie zijn die vluchtelingen? Waar 
komen ze vandaan? Waarom gaan ze weg uit hun land? 
Zou jij zelf willen weggaan uit je eigen land? Wat bete-
kent onveiligheid voor jou? Allemaal vragen die ertoe 
leiden om de vluchtelingen niet als een abstracte groep 
te zien, maar wel als individuele mensen met elk een 
eigen verhaal. Mensen krijgen zo een gezicht. Uiteraard 
proberen we ook bijvoorbeeld het gedrag van Hongarije 
te begrijpen. De Hongaren hebben een zeer moeilijke 
periode gehad in hun geschiedenis waarbij ze 150 jaar 
overrompeld werden door het Ottomaanse Rijk van de 
Turken. Tot op vandaag wordt dit gezien als één van de 
donkerste perioden voor het Hongaarse volk. Hongarije 
is als de dood voor een nieuwe invasie van moslims. We 
nemen dit mee en proberen te begrijpen waarom ze nu 
zo handelen zonder daarbij hun gedrag  goed te keuren. 
We proberen te begrijpen.

Werken aan verbondenheid
Verbondenheid is een mooi concept. Het is het tegen-
overgestelde van delinquentie, niet meer verbonden 
zijn. Wanneer je niet meer verbonden bent dan kan je 
het stuk maken maar als je verbonden bent, wil je zorg 
dragen, wil je mee verantwoordelijkheid dragen. Jon-
geren in IJsland werken tijdens hun zomervakantie in 
de dorpen en steden aan het onderhouden van parken 
en openbare gebouwen. Door deze zomerjob gaan ze 
steeds meer appreciëren wat er gebeurt binnen hun 
dorp of stadswijk en zie je veel minder vandalisme dan 
in andere landen. Als iemand dreigt om een bank onder 
te spuiten met graffiti, zijn deze jongeren de eersten 

om dit te beletten. Er is immers een band gecreëerd.
‘Verbondenheid is geen bijproduct. Het is cruciaal. De 
gevolgen van buitensluiten en uitval zijn genoegzaam 
bekend. Kinderen die niet verbonden raken met zichzelf, 
kunnen zichzelf beschadigen. Kinderen die niet verbon-
den raken met anderen, kunnen anderen beschadigen. 
Kinderen die niet verbonden raken met de wereld, 
kunnen de wereld beschadigen.’ (Van Herpen, 2013, 
pagina 68-69). ‘Het is ondraaglijk dat buitensluiten in ons 
onderwijssysteem gewoon georganiseerd wordt’ (Van 
Herpen, 2013, pagina 70). Onvoldoendes geven kan een 
vorm van buitensluiten worden als kinderen niet meer 
zien hoe ze nu verder moeten. Kinderen op de gang 
zetten, de klas uitsturen, … het gebeurt nog veel te veel. 
Het zijn vormen waarbij het kind buiten de groep valt, 
even niet meer bij de groep hoort. Dat kan bijzonder 
hard aankomen vooral als het zich voortdurend herhaalt. 
Beter is het op zoek te gaan naar alternatieven, waar-
bij de verbondenheid met de groep, met de anderen 
niet wordt aangetast. Op zoek te gaan hoe respectvol 
omgaan met mekaar en met ieders diversiteit kan voor-
geleefd worden, zodat kinderen leren wat respectvol 
omgaan met anderen betekent.

Vijf cirkels
Banden smeden, relaties aangaan dat is de kernbood-
schap van verbondenheid. Er is veel nodig om kinderen 
te laten ervaren wat relaties teweeg kunnen brengen. 
Dat gebeurt niet zomaar, daar moet je als groepsleider 
werk van maken. We kunnen werken aan verbondenheid 
binnen vijf domeinen: de band met zichzelf, de band 
met de andere, de band met voorwerpen, de band 
met de samenleving, de band met het grotere geheel 
(Depuydt, A. 2001)  Belangrijk is dat kinderen ervaren 
welke betekenis verbondenheid kan hebben voor hen. 
Het maakt niet uit bij welk domein je begint, want al die 
domeinen hebben ook weer verbanden met mekaar.

De band met zichzelf
Omdat al onze gedachten, gevoelens, strevingen of 
verlangens uitgaan van onszelf en wijzelf het middel-
punt zijn van onze beleving, is de aandacht voor de 
band met zichzelf binnen verbondenheid logisch en 
uitermate belangrijk. Hier zitten we natuurlijk dichtbij 
het concept welbevinden. Is het kind verbonden met 
zichzelf, dan zie je een hoog welbevinden. Welbevinden 
heeft te maken met het realiseren van je basisbehoef-
ten. Volgens Maslow (1943) zijn er vijf basisbehoeften: 



Kinderboekentipper
Houden kinderen van dino’s? Paarden? Vulkanen? 
Of juist van proefjes? In de Kinderboekentipper is 
elk onderwerp te vinden. En door enkele vragen 
in te vullen vind je al snel het boek dat je zoekt. 
Voor ieder kind is er wel een geschikt boek. Een 
betere manier om de jonge lezer nog meer te 
laten leren over hun favoriete onderwerpen 
bestaat er dus niet. Wijs uw kinderen daarom op 
de Kinderboekentipper via 
kinderboekenweek.nl/boekentipper
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lichamelijke behoeften, behoefte aan veiligheid en 
zekerheid, behoefte aan sociale contacten, behoefte aan 
waardering en erkenning, zelfontplooiing. Maar volgens 
Deci en Ryan (2002) zijn deze te herleiden tot drie grote 
basisbehoeften: autonomie (zelfontplooiing), verbon-
denheid (sociale contacten) en competentie (waardering 
en erkenning). Een kind dat in staat is zijn behoefte aan 
autonomie, verbondenheid en competentie te realise-
ren, staat dichtbij zichzelf en voelt zich goed. Het is best 
complex, want de alpinist die uiteindelijk de top van de 
Mount Everest haalt, heeft dagen en weken erg veel 
afgezien, pijn geleden, ontberingen meegemaakt om 
zijn dominante basisbehoefte aan autonomie (ik wil de 
Mount Everest beklimmen boven alles) en competentie 
(ik kan dat en wil dat tonen aan mezelf en anderen) te 
realiseren. Werken aan de band met jezelf is je zelf leren 
kennen, je gevoelens leren begrijpen en taal verken-
nen waarmee je kunt aangeven hoe je je voelt. Het is 
aanvaarden dat je boos mag zijn; het is voelen hoe diep 
verdriet kan gaan en weten dat je je kan optrekken aan 
de momenten, waarop het zeer goed met je gaat. Het is 
sociaal emotioneel goed in je vel zitten. 

Aandacht schenken aan de band van kinderen met 
zichzelf zien we  bijvoorbeeld in heel wat klassen in de 
vorm van  ‘snoezelhoekjes’ opduiken: kleine, afgesloten 
ruimtes (een tent, een grote kartonnen doos, een inge-
sloten hoek met kussens en een kleine tekentafel) waarin 
kinderen zich kunnen terugtrekken en tot rust kunnen 
komen. Die ‘veilige plek’ of ‘warme schoot’ is soms op 
een bijzondere manier verlicht of versierd met muur- of 
andere tekeningen die de kinderen hebben gemaakt, 
terwijl ze daar op adem kwamen of nagenoten van een 
vreugdevol moment (Deboutte, 2001).

De band met de andere(n)
Kinderen leren heel veel met en van elkaar. Fijn samen-
spel, goed kunnen samenwerken is van groot belang. 
Daarom willen we dat graag stimuleren. En als het fout 
loopt – wat overigens heel normaal is – kunnen kinde-
ren leren om zelf ruzies en conflictjes op te lossen. De 
Japanse leerkracht Toshiro Kanamori gaat daar heel ver 
in. Hij wil van de groep een hechte vriendengroep maken 
die kan rekenen op mekaar als het moeilijk is; waar ze 
zich gesteund voelen; waar ze voor elkaar opkomen. Op 
vrienden kan je de rest van je leven rekenen, dus laat 
ons vriendschappen bouwen. Kinderen samen tot geluk 
brengen binnen een groep, dat is zijn doel. De groep is 
immers meer dan de optelsom van de individuen en via 
de groep kan er een bijzonder sterke dynamiek ontstaan 
om samen zaken te realiseren. Iedereen hoort erbij en het 
is aan de groepsleider en de kinderen om daarvoor samen 
te zorgen. Niemand mag buiten de groep vallen. Gevoe-
lens worden openlijk besproken, sterktes van mekaar 
worden benoemd en iedereen hoort erbij. ‘Als een kind 
niet gelukkig is, is niemand gelukkig!’ (Kanamori, 2012)

De band met het materiële
In nogal wat gevallen zien we dat kinderen te weinig 
waarde hechten aan voor ons evidente zaken. Ze gooien 
met hun eigen spullen, ze laten papiertjes of blikjes 
rondslingeren, ze schrijven op muren, ze beschadigen 
banken en stoelen. Scholen stellen dat vast en zoeken 
naar oplossingen. Straffen helpt, zolang er iemand in 
de buurt is die streng toekijkt. Veel schoolteams zoeken 
structurele oplossingen. Via opbouwende initiatieven 
proberen ze de kinderen aan te sporen tot een meer 
respectvolle houding. Er worden bijvoorbeeld extra 
vuilnisbakken geplaatst, bij voorkeur op die plekken 
waar kinderen afval laten rondslingeren. Maar het meest 
effectieve antwoord is er een waarbij je kinderen in alle 
facetten betrekt in het verhaal, waarin je kinderen uitno-
digt om ook verantwoordelijkheid op zich te  nemen. 

Elke week neemt een groep van de school de taak van 
de  ‘groene brigade’ op zich. Op een groot bord op het 
speelplein staat aangegeven welke groep verantwoorde-
lijk is. Met een lied of een slogan en natuurlijk met hun 
eigen handen zorgen de kinderen van die groep ervoor 
dat het speelplein netjes blijft. Af en toe komen de ‘groe-
ne jongens en meisjes’ bij de andere groepen op bezoek. 
De ene keer om aan de gemaakte afspraken te herinne-
ren, de andere keer om iedereen een complimentje te 
maken (Deboutte, 2001)

De band met de groep en de samenleving
Dat ook de grote wereld meetelt, staat buiten kijf. 
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Betrek kinderen als volwaardige gesprekspartners bij 
maatschappelijke problemen zoals het vluchtelingen-
probleem. Kinderen kunnen dat. Dat geeft onderzoek bij 
jonge kinderen al aan (Perry en Dockett, 2011). Maak de 
wereld van de kinderen dus groot genoeg. Scherm hen 
niet te snel af. 
Kort na de aardbeving in Nieuw -Zeeland (2011) beslui-
ten  de kleuters in de kring dat ze iets willen teruggeven 
aan de slachtoffers. Samen met de juf bespreken ze 
een aantal mogelijkheden. Ze kunnen liedjes zingen en 
koekjes bakken en die uitdelen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Ze trekken nadien met de groep naar het centrum van 
Christchurch. Ze wandelen langs de ruïnes en zien men-
sen op straat die  hulp bieden, die wenen, die bezorgd 
zijn. Ze gaan naar deze mensen en geven hen koekjes 
en doen hun uiterste best om mensen te troosten met 
hun liedjes. Zij krijgen bijzonder warme reacties terug. 
Iedereen vindt het mooi dat de kleuters deelgenoten zijn 
in het verwerkingsproces. Ze zijn niet buitengesloten en 
horen er ook bij rampspoed helemaal bij.
Tegenover het gebouw van de kleuterschool van Stelle 
Nova is er een brand (Wilma van Esch, 2011). De kleu-
ters kunnen het allemaal zien vanuit hun lokaal. De 
juffen besluiten om de gordijnen open te houden en 
de kinderen deelgenoot te maken van wat er gebeurt 

(ze hoorden toch dat er van alles 
gaande is en de gordijnen dichthou-
den kan voor meer angst en verwarring 
zorgen). De rook uit het gebouw, de sirenes 
van de brandweer, een helikopter in de lucht; het maakt 
allemaal heel veel indruk op de kleuters. De juffen geven 
de kleuters tijd en ruimte om het proces te verwerken. 
Er volgen talrijke gesprekken en tekenmomenten. De 
brandweer komt op bezoek om duiding te geven; kinde-
ren brengen bloemen bij de plaats waar slachtoffers zijn 
gevallen; ze schrijven gedichten (de juf schrijft op wat 
het kind zegt); de juf ondersteunt, duidt en verwoordt 
wat kinderen voelen en is aanwezig met haar eigen 
authentieke verdriet. De wereld wordt omarmd, ook als 
er leed is. Ze ervaren verdriet met een intense beleving. 
Daardoor ontstaan er diepe banden en wordt verbon-
denheid een feit.  

De band met het grote levensgeheel
Het leven is niet altijd fair en vroeg of laat word je in de 
groep met de dood geconfronteerd. Soms van een klas-
genoot, soms een broer of zus van een kind uit je groep, 
soms een ouder. Het zijn momenten die je als persoon 
aangrijpen. Dan zijn procedures lang niet afdoende, 
maar moet je er staan als mens die oprecht begaan is met 

Omdat het je raakt
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het verdriet van de kinderen in je 
groep, die tijd en ruimte maakt om aan 

dat verdriet uiting te geven; die op zoek gaat 
naar een omgeving waarin kinderen dichter bij zichzelf 
komen en hun grote vragen over zin en onzin van het leven 
een plaats kunnen geven. Dat kan nooit geforceerd gebeu-
ren, maar alleen in volledige afstemming met de kinderen 
in je groep met hun specifieke behoeften. Jelle verloor zijn 
oudere broer bij een verkeersongeval en begon zich een 
aantal weken na het overlijden helemaal anders te gedra-
gen. Hij, die in de groep toch wel een leidersfiguur was, 
kon niet meer samenspelen. Bij de minste tegenslag ging 
hij uit zijn bol. Dat ging van kwaad tot erger. Ook thuis lie-
pen de spanningen hoog op. Jelle kwam er op eigen houtje 
niet meer uit. Zijn gedrag was vooral een noodkreet. Zijn 
verdriet en boosheid zochten, maar vonden geen uitweg. 
Tijdens een kringgesprek ging de groepsleider samen met 
de groep op zoek naar hoe ze Jelle zouden kunnen helpen. 
De kinderen besloten een rouwhoekje in te richten. Jelle 
hing er een foto van zijn broer, samen met het herinne-
ringskaartje en een heleboel tekstjes en tekeningen van 
zijn klasgenootjes. Sommige kinderen brachten bloemen 
en wat kaarsen mee. Kinderen schreven tekstjes en lazen ze 
voor. Ook de favoriete liedjes van zijn broer kwamen aan 
bod. Jelle en zijn klasgenoten konden elk moment van de 
dag – wanneer het even moeilijk werd – in het rouwhoekje 
terecht. Jelle kon daardoor zijn verdriet een plaats geven. 
Maar het belangrijkste was, dat hij er niet alleen meer mee 
was; zijn klasgenoten waren betrokken. 

De band met het grotere levensgeheel gaat niet enkel over 
leven en dood, ook al is het bijzonder omvattend en fun-
damenteel. Ook thuiskomen in de natuur en de omgeving 
echt in je opnemen is deel van deze cirkel. Verbondenheid 
creëren dus door kinderen ten volle laten genieten van de 
natuur. De natuur in en ontdekken wat de grootsheid is van 
de zee, of de elegantie van een edelhert. 

Wereldburgers
Ontwikkelen en jezelf ontplooien is de banden met jezelf 
en de wereld om je heen verder uitdiepen. Je leert jezelf 
kennen in relatie met de wereld. Je leert in interactie 
respect en loyaliteit te waarderen. Je bouwt door deze 
banden een ethisch bewustzijn op. Daardoor ga je geen 
agressief gedrag vertonen, want je wilt diegene waar-
mee je verbonden bent geen pijn doen. Je gaat geen 
zaken stukmaken, want je voelt je ervoor verantwoorde-
lijk. En je gebruikt geen drugs, want deze vervreemden 
je van jezelf.
We zijn wereldburgers geworden, maar beseffen dit 
nog onvoldoende. Het is immers geen kwestie van al-
leen ‘weten dat je wereldburger bent’, het heeft vooral 
te maken met ‘je gedragen als wereldburger, interesse 
tonen voor de wereld om je heen; verantwoordelijkheid 
en initiatieven durven nemen; je schouders onder iets 
zetten en meebouwen aan een betere wereld. 

Vaak maakt men nog te weinig onderscheid tussen eigen 
belangen en belangen van de gemeenschap. Zo zijn er in 
Vlaanderen zwembaden gesloten op vraag van de buurt-
bewoners omwille van het storende lawaai van kinderen 
in het zwembad. Het past helemaal in het plaatje ‘Not in 
my backyard’. Men is uiteraard voor groene energiebron-
nen maar de windturbines mogen niet te dicht bij ons 
huis staan. Het is een signaal dat mensen zich nog te wei-
nig verbonden voelen met het grote gemeenschappelijke 
belang. Dat is meteen ook de uitdaging: opvoeden tot 
solidariteit, werken aan verbondenheid. Verbondenheid 
als antwoord op de vele ontkoppelingen in de school en 
de maatschappij. Omdat het je raakt!

Ludo Heylen is directeur van Cego Vorming en Consult en 
tevens wetenschappelijk medewerker van KU Leuven.
Fotografie: Felix Meijer
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Je wordt wie je bent door de ander
Hubert Winters

Mensen ontwikkelen zich in relatie met God, Natuur en Cultuur. God, ook wel bedoeld als ‘het mysterie’, de vragen, 
de geheimen waarop je geen antwoord kent. De cultuur, bedoeld als de mensenwereld; de wereld die door de 
mensen wordt bepaald en waarin mensen samen leven.
Over de relaties, de verbondenheid in dat laatste werkelijkheidsgebied, en dan vooral op school, ga ik op zoek.

Een artikel schrijven over ‘verbondenheid’ vanuit het 
perspectief van Petersen, vooral in relaties met een ander 
is een mooie gelegenheid weer eens te zoeken in mijn 
boekenkast wat Petersen daarover heeft geschreven. 
Uiteindelijk besluit ik gebruik te maken van de volgende 
drie uitgaven:
• Het kleine Jenaplan, geschreven door Peter Petersen
• Van didactiek naar onderwijspedagogiek (Führungs-

lehre des Unterrichts), geschreven door Petersen en 
vertaald door Suus Freudenthal en Huub van der 
Zanden

• De Führungslehre van Petersen, academisch proef-
schrift van Kees Vreugdenhil

In deze uitgaven wordt in de taal van toen verteld over 
de relaties in de stamgroep. En elke keer als je leest wat 
Petersen bijna honderd jaar geleden heeft geschreven, 
verbaas je je over de actuele betekenis van zijn ideeën. 
Veel onderwijsvernieuwers van deze tijd hebben eenzelf-
de boodschap voor het onderwijs. Gelukkig hebben wij 
als jenaplanners al bijna honderd jaar ervaring.

Deel van het geheel
Elk individu maakt onderdeel uit van een gemeenschap, 
dat is de basis van je bestaan. Het ‘ich’ en het ‘du’ zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, er is een onlosma-
kelijke wisselwerking. Je hebt de ander nodig voor de 
ontwikkeling van jezelf. Hoe weet je wie je bent, wat je 
kunt, wat je wilt, wat je hebt, zonder dat anderen daarin 
een rol spelen? Je individuele ontwikkeling in een ge-
meenschap leidt uiteindelijk tot dat wat we persoonlijk-
heid noemen. Die persoonlijkheid ontwikkelt zich in de 
omgang met de ander of anderen en met het realiseren 
van de mogelijkheden die je in aanleg hebt. Deze ‘wors-
teling’ is bedoeld om in harmonie te komen met de vele 
anderen en met jezelf.

De basis van je persoonlijkheid komt voort uit je oor-
spronkelijke wortels. Deze wortels, zegt Petersen, zijn je 
bloedverwanten, je thuis (Heimat) en de cultuur waarin 
je opgroeit. De plek en de mensen die de basis van je 
leven vormen zijn voor de vorming van je persoonlijkheid 
dus van grote betekenis. 
Natuurlijk speelt ook de school een belangrijke rol. Zeker 
de jenaplanschool, die gezinsschool wil zijn en de opvoe-
ding als uitgangspunt neemt van zijn concept. De school 
zelf biedt voldoende gelegenheden om maatschappelijk 
gedrag te leren. Een ruzie op het plein is lastig, maar ook 

een aanleiding om te leren hoe je conflicten oplost. Een 
feest, een overlijden, een actie; allemaal mogelijkheden 
om met en van elkaar te leren hoe je dat op een goede 
manier kunt beleven. Dat leren verdient wel een kritische 
houding, een kritische evaluatie met de groep: waar zijn 
we tevreden over en wat zouden we de volgende keer 
anders doen? Zo komt het leren met en van elkaar op 
gang.

Kinderen hebben kinderen nodig voor hun mens-
wording, opdat het tussen mensen anders wordt. 
(Peter Petersen)
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Vrijheid en groepswet
Petersen noemt het gesprek het belangrijkste middel 
voor het onderhouden en regelen van de menselijke 
betrekkingen. In het gesprek moet een ieder openstaan 
voor de ander; alles mag ter discussie worden gesteld. 
In het gesprek heeft iedereen het recht om gehoord te 
worden, zijn mening vrijelijk te uiten; de erkenning van 
gelijke rechten voor iedereen, die slechts worden beperkt 
door de rechten van de ander. Jouw vrijheid houdt op 
waar die van een ander begint. Dat geeft een sterke bin-
ding. Voor de groepsleider is het belangrijk om hier met 
de grootste tact leiding aan te geven. Soms zijn waar-
schuwingen of vermaningen nodig, waarbij non-verbale 
communicatie veel belangrijker is dan het woord zelf. 
Petersen schrijft dat elk ingrijpen met woorden voor meer 
dan negentig procent zijn doel voorbij schiet. Ik ben be-
nieuwd of stamgroepleiders dat nu ook zo ervaren.

Het samenleven in de groep, het leren van en aan elkaar, 
vindt plaats zonder al te veel regels. Petersen schrijft in 
‘Het kleine Jenaplan’ over de groepswet: ‘In het lokaal 
mag alleen datgene gebeuren, wat allen gezamenlijk 
willen en wat het samenleven en het werken op school 
in orde, fatsoen en schoonheid waarborgt voor allen in 
dit lokaal’. En, schrijft hij daar nog bij, dat ook de stam-
groepleider onder deze wet valt. Er is ruimte en vrijheid 
voor persoonlijke ontwikkeling, maar alleen binnen dat 
wat we samen willen. En natuurlijk binnen alles wat de 
school en de stamgroepleider al hebben geregeld, zoals 
het gebruik van de ruimtes, het aanschaffen van de ma-
terialen, de keuze van de werkwijzen.

Kinderen die voor het eerst op de school in Jena kwamen 
werden feestelijk opgenomen in de schoolgemeenschap. 
Ook de ouders van de kinderen waren hierbij aanwezig. 
Na een korte viering legden de kinderen een gelofte af 
en kregen ze een ‘peter’. Deze peetschappen zorgden 
er voor dat nieuwe kinderen snel opgenomen werden in 
het schoolleven. Petersen noemt deze peetschappen een 
zeer waardevol hulpmiddel in de wederzijdse opvoeding. 
Dus niet alleen voor de nieuwe kinderen maar ook voor 
de kinderen die een peetschap vervulden, wederzijds.

Innerlijk en uiterlijk
Het helpen en van elkaar leren begint met het samen spe-
len. Het voert via de tussenvorm ‘helpen’ naar de oervorm 
‘werk’. Het samen spreken, samen spelen, samen werken 
en samen vieren zijn de vier oervormen waarin mensen in 
verbondenheid met elkaar worden opgevoed , oeroude 
vormen van leren.
Naast deze uiterlijke basisactiviteiten, zijn er ook innerlijke 
basisactiviteiten: aanschouwen, ervaren, waarnemen, over-
denken, filosoferen, concentreren, mediteren en bidden.

Deze innerlijke en uiterlijke vormen  moeten in elkaar 
overgaan. Alleen dan heeft het betekenis voor de 
opbouw van het persoonlijke leven. Daarmee wordt 
duidelijk dat het samen en het individuele leren beide 
belangrijk zijn. Leren met anderen, leren met en in de 
groep moet samengaan met innerlijke leervormen, alleen 
dan ontstaat er persoonlijke groei.

Het leren in de groep kan niet plaats vinden onder 
dwang, schrijft Petersen in ‘Het kleine Jenaplan’:‘Kin-
deren werken vanaf de eerste dag vrij, zelfwerkzaam 
en verregaand zelfstandig, in het volle bezit van hun 
bewegingsvrijheid. Daarbij worden dadelijk spontaan 
tafelgroepen gevormd op grond van vriendschappen, 
persoonlijke sympathie, maar even vaak op grond van 
gemeenschappelijke interesse of ook omdat ze door de 
groepsleider bijeengebracht zijn, dat wil zeggen attent 
gemaakt op het gemeenschappelijke van hun werk en 
omdat ze het voordeel van het gemeenschappelijke 
werken hebben ingezien. Groeperen onder dwang zou 
waardeloos zijn….’

In het artikel ‘Kom binnen en ga lekker zitten’ van 
Yvonne van den Berg in dit nummer van Mensen-
kinderen worden groepsleiders uitgedaagd om 
tafelgroepen zo samen te stellen dat kinderen die 
elkaar minder leuk vinden bij elkaar in de buurt 
gezet worden. De gedachte hierbij is dat kinderen 
zo beter met elkaar leren omgaan.Wat zou Peter 
Petersen hiervan vinden? En jij? (redactie)

Al die, door de stamgroepleider bedachte, heterogene 
tafelgroepen met jongens en meisjes en kinderen van 
verschillende leeftijd, worden hiermee ter discussie ge-
steld. Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom kunnen 
we niet uitgaan van het principe dat je daar en met die 

Je wordt wie je bent
door de ander
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gaat zitten waardoor je je werk goed kunt doen?
Dat kan toch, tenminste als je de kinderen in je groep 
ook verantwoordelijk maakt voor de resultaten van het 
werk. Kinderen hebben de beoordeling van anderen 
nodig voor alles wat in het geheugen wordt opgenomen; 
de tafels, hoofdrekenen, spelling, gymoefeningen. Bij al 
het andere werk vindt er gemeenschappelijke controle 
plaats door middel van presentaties. Door deze presen-
taties zien kinderen ook hoe oudere, meer begaafde 
kinderen hun werk hebben gedaan. Zo worden kinderen 
deskundig in het beoordelen van de eigen vooruitgang. 
Uiteindelijk leidde dat in de school in Jena tot een sub-
jectieve en objectieve beoordeling.

Inspiratie
Het grasduinen in werken uit een ver verleden was een 
fijne bezigheid. Steeds leg je de ideeën van Petersen 
tegen de huidige schoolwerkelijkheid aan. Dan komt 

ook de vraag omhoog of zijn ideeën nog wel van deze 
tijd zijn. Gelukkig kennen we in Nederland de vrijheid 
van onderwijs. Je mag als school je onderwijs op eigen 
wijze organiseren, als het maar voldoet aan de wet. Jena-
planscholen laten zich daarbij inspireren door de school, 
die Peter Petersen leidde en waar hij onderzoek deed 
naar de effecten van zijn manier van werken. Verbazend 
en goed om te ontdekken dat je na bijna honderd jaar 
nog veel terugziet van zijn ideeën op jenaplanscholen in 
Nederland. En wat mij betreft zijn Petersens ideeën nog 
steeds uitermate goed bruikbaar om ook de problemen 
van deze tijd aan te kunnen.

Hubert Winters is oprichter, begeleider en scholer van 
JAS en medeauteur van het boek ‘Jenaplan, school waar 
je leert samenleven.’
www.jenaplan.nu
Fotografie: Felix Meijer

Dag stamgroepleider 2.0.

Een dag voor stamgroepleiders die net beginnen, zich beginnend voelen of geïnspireerd willen worden
13 januari 2016, 15.00 – 18.30 uur, Utrecht. 
Organisatie: NJPV jong
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Kom binnen en ga lekker zitten
Yvonne van den Berg

Een aantal jaren geleden was ik in gesprek met mijn broer over zijn werk als docent. Zo hadden wij het over de 
belangrijke rol die een leerkracht kan hebben bij het scheppen van een positieve sfeer in de klas. Hoewel mijn 
broer gedurende zijn opleiding heel wat gehoord en gelezen heeft over klassenmanagement liep hij als startend 
docent tegen het probleem dat hij niet goed wist hoe hij een goede groepsindeling kon maken of waar hij op moest 
letten: kan ik beter vrienden bij elkaar plaatsen of wordt dat alleen maar een kletsboel? Zet ik kinderen van gelijk 
leerniveau bij elkaar, zodat ik mijn instructies makkelijk kan groeperen of moet ik ze juist mixen, zodat ze van elkaar 
leren? En wat moet ik doen als kinderen met elkaar in de clinch liggen: zet ik ze bij elkaar, zodat ze elkaar gaan leren 
waarderen of gooi ik daarmee olie op het vuur? Kortom, waar zet ik mijn kinderen neer? 

Ik was gefascineerd door de keuzes waar mijn broer met 
regelmaat mee te maken had. Ik verdiepte me in dit the-
ma en kwam er achter dat er maar weinig wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan is naar goede strategieën bij 
het indelen van een groep. Zoals mijn broer al vertelde, 
gebeurt veel op jarenlange ervaring en persoonlijke 
voorkeuren van docenten. En het beetje onderzoek dat 
bestaat richt zich vooral op de gevolgen voor de school-
prestaties en werkhouding. Of de indeling ook invloed 
heeft op de relaties en de sfeer in de klas bleef voorals-
nog een onbeantwoorde vraag. 

Fysieke nabijheid en verbondenheid
Ondanks dat er weinig onderzoek bestaat naar de gevol-
gen van de klasindeling voor de manier waarop kinderen 
met elkaar omgaan, weten we wel dat fysieke nabijheid 
nauw verbonden is met gevoelens van verbondenheid. 
Uit onderzoek bij volwassenen blijkt bijvoorbeeld dat 
hoe aardiger we iemand vinden, hoe dichter we bij die 
persoon willen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de afstand 
die je houdt ten opzichte van een onbekend persoon 
die je de hand schudt of de fysieke nabijheid die je hebt 
wanneer je familie of vrienden bezoekt. Omgekeerd 
worden relaties tussen mensen ook beïnvloed door fysie-
ke afstand. Breng mensen bij elkaar in één ruimte, laat 
ze met elkaar praten, en na verloop van tijd denkt men 
veel positiever over elkaar. Maar werken deze principes 
ook op school?

Ga eens lekker op je stoel zitten en sluit je ogen. 
Adem een paar keer rustig in… en weer langzaam 
uit... Terwijl je dit doet vraag ik je om terug te 
denken aan vroeger. Je bent een jaar of elf en de 
meivakantie is net afgelopen. De bel gaat en je 
rent vol met vakantieverhalen de school in, de trap 
op, richting de klas. Maar net voordat je de klas in 
stormt herinner je weer wat de meester je voor de 
vakantie heeft verteld: de klasindeling zal vandaag 
weer veranderen! Ineens schieten er allerlei vragen 
door je hoofd: Waar kom ik te zitten? Bij wie kom 
ik in de groep? En vooral: naast wie? En… komen 
de herinneringen aan vroeger weer bovendrijven?

Om daar achter te komen, heb ik samen met mijn 
collega’s van de Radboud Universiteit een aantal onder-
zoeken gedaan in bovenbouwgroepen op verschillen-
de basisscholen in Nederland. Allereerst hebben we 
gekeken hoe de indeling van het lokaal gerelateerd 
was aan de sociale status van kinderen. We vroegen 
aan leerkrachten om een plattegrond te maken, zodat 
we wisten hoe de tafels waren opgesteld en wie op 
welke plek zat. Vervolgens kregen de kinderen een lege 
kopie van de indeling en mochten zij zelf bepalen wie 
waar zou komen te zitten. Toen we naar deze indeling, 
zoals bepaald door de leerkracht, keken ontdekten we 
dat kinderen die bij aanvang van het schooljaar aan de 
randen van het lokaal zaten over het algemeen minder 
aardig werden gevonden. Bovendien zagen we dat 
kinderen elkaar aardiger en populairder vonden, wan-
neer ze dichter bij elkaar zaten. Wanneer kinderen hun 
eigen tafelgroepindeling mochten maken dan zaten ze 
het liefst naast de klasgenoten die ze aardig of populair 
vonden. Helaas ook met het gevolg dat sommige kinde-
ren door vrijwel iedereen in een uithoek van het lokaal 
werden geplaatst. 
In een andere studie vroegen we kinderen niet hoe 
aardig ze elkaar vonden, maar wie hun beste vrienden 
waren. Hierin zagen we dat de kinderen die dichter bij 
elkaar zaten in het lokaal ook een grotere kans hadden 
om elkaars beste vrienden te zijn. Beide onderzoe-
ken toonden dus aan dat fysieke nabijheid inderdaad 
samengaat met een groter gevoel van verbondenheid. 
De vraag is dan of we de sociale relaties tussen kinderen 
ook kunnen verbeteren door ze eenvoudigweg dichter-
bij elkaar in het lokaal te plaatsen? 

Het lokaal verbindt
Om deze vraag te beantwoorden hebben we een studie 
opgezet, waarin wij de groepsindeling veranderden en 
specifieke kinderen dichter bij elkaar plaatsten om zo 
hun relaties te verbeteren. Eerst werd aan de kinderen 
gevraagd wie zij aardig vonden en wie niet. Vervolgens 
maakten we nieuwe indelingen, waarbij tweetallen 
die elkaar niet aardig vonden dichter bij elkaar werden 
gezet. Dat deden we als volgt. Eerst berekenden we 
tussen elk kind hoe ver ze van elkaar af zaten. Hier-
voor gebruikten we de aloude stelling van Pythagoras. 
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We telden simpelweg het aantal tafels en gangpaden 
horizontaal. En vervolgens het aantal tafels verticaal 
(zie figuur).

Op deze manier wisten we van elk koppel in de klas hoe 
ver ze van elkaar af zaten. Vervolgens probeerden we de 
afstand tussen kinderen die elkaar niet aardig vonden 

met de helft te verkleinen. Zaten ze eerst zo’n zes stoe-
len bij elkaar vandaan, dan werden ze in de nieuwe inde-
ling ongeveer drie plaatsen van elkaar gezet. Belangrijk 
detail: we zetten kinderen die elkaar niet aardig vonden 
nooit direct naast elkaar, maar altijd met een voor hun 
neutrale klasgenoot ertussen!
De nieuwe plattegrond van de klas werd vooraf met de 
leerkracht besproken, maar we vertelden niet wat het 
achterliggende idee was. Dat hoorden ze pas na afloop 
van het onderzoek. Vervolgens deden we een paar 
weken niets. Het gewone dagelijkse leven in de klas ging 
verder, in de nieuwe opstelling. Na tien tot twaalf weken 
kwamen we terug om te vragen hoe het in de groep 
ging en wat de kinderen van elkaar vonden. Wat bleek? 
Kinderen die elkaar eerst niet aardig vonden en dichter 
bij elkaar waren geplaatst, vonden elkaar nu een stuk 
aardiger. Gaven ze elkaar eerst een cijfer 1 (op een schaal 
van 7), dan gaven ze elkaar na afloop gemiddeld een 3,5. 
Dit vonden we niet in de zogenaamde controlegroepen, 
waarin niets veranderd was aan de indeling. Vergeleken 
met de groepen die niet van opstelling waren veranderd, 
werd er bovendien minder gepest en waren er minder 
kinderen die zich terugtrokken uit de groep.

Jenaplan
Hoe kan iets simpels als het verkleinen van de fysieke 
afstand in het lokaal effect hebben op de relaties tussen 
klasgenoten? Dat weten we nog niet met zekerheid, maar 
een van de meest voor de hand liggende verklaringen is 
contact. Doordat kinderen dichter bij elkaar werden gezet, 
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zijn er meer mogelijkheden gecreëerd om met elkaar in 
contact te komen en elkaar beter te leren kennen. Hier-
door komen ze er achter dat die andere persoon nog best 
wel op hen lijkt en bijvoorbeeld dezelfde muziek leuk vindt. 
Of dat hij dingen heel goed kan uitleggen. Kortom, ze leren 
elkaar beter kennen en elkaars talenten waarderen.

Deze verklaring sluit aan bij het uitgangspunt van het pe-
dagogisch concept van het jenaplanonderwijs: Ieder mens 
is uniek en verschillend. Door heterogene stamgroepen 
leren kinderen deze verschillen te waarderen en respec-
teren. Wij hebben in ons onderzoek helaas niet kunnen 
kijken naar het belang van de groepsindeling binnen het 
Jenaplan. Maar de resultaten vormen mogelijk wel een 
bron van inspiratie voor het maken van tafelgroepen. 
Zo kunnen we kinderen groeperen op grond van wat er 
geleerd moet worden, maar ook op grond van hun onder-
linge relatie.  

Nu, sluit je ogen nogmaals en adem wederom een paar 
keer rustig in… en weer langzaam uit… En dan wil ik je 
tot slot vragen om na te denken hoe deze nieuwe kijk op 
de groepsindeling past binnen jouw visie op het jenaplan-
onderwijs. Ik hoop dat je net als ik de kansen ziet.

Yvonne van den Berg werkt als onderzoeker en docent 
op de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. In april 2015  is zij gepromoveerd 
op haar onderzoek dat zich op de sociale ontwikkeling van 
kinderen en jongeren richt, met een specifieke interesse 
in het belang van de klasindeling bij sociale relaties op 
school.  

De ervaringen en kennis van docenten zijn voor haar 
een bron van inspiratie en een onmisbare schakel met de 
dagelijkse praktijk. Wil jij over dit thema meedenken of 
meewerken aan toekomstig onderzoek? Mail dan naar 
y.vandenberg@psych.ru.nl.
Fotografie: Felix Meijer

Kom binnen en
ga lekker zitten

Dag kracht van het groene speelplein 

6 april 2016, 14.00-18.00 uur
Walter Gillijnschool, Zutphen

Aardig

Rita Pierson, al veertig jaar docent, hoorde ooit 
een collega zeggen: ‘Ik word niet betaald om de 
kinderen aardig te vinden.’ Haar reactie: ‘Kin-
deren leren niet van mensen die ze niet aardig 
vinden.’ 
Een bezielende oproep aan groepsleiders om te 
geloven in hun kinderen en verbindingen met 
hen aan te gaan op een menselijk, persoonlijk 
niveau.
Wilt u Rita, een bevlogen leraar, aan het woord 
zien? Wilt u horen wat verbondenheid doet? 
De moeite waard om deze link te openen in uw 
browser of te presenteren aan uw team:
http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_
kid_needs_a_champion?language=nl#t-170637
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Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber 
een troostende arm bieden? De troostende arm, de verjaardagskus, het schouderklopje, de high-five…
Fysiek contact in de professionele, pedagogische relatie is een verkrampt thema. De moraal van de afgelopen 
decennia, maar ook excessen zoals die uit 2010 met zwemgroepsleider Benno L. en pedagogisch medewerker Robert 
M., hebben ertoe geleid dat het aanraken van kinderen en jongeren in een professionele context in een taboesfeer 
terecht is gekomen. Overheden en instellingen hebben uit angst voor incidenten en excessen gekozen voor een 
instrumentele aanpak met als doel fysiek contact met kinderen te beperken of zelfs te verbieden. Deze protocollering 
ontkent echter het existentiële niveau van de pedagogische relatie, waarin opvoeder en kind elkaar ontmoeten ‘van 
mens tot mens’.

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit  van de 
ontmoeting – een wederzijdse gevoelsmatige wissel-
werking - centraal. Daarbij is tactvol handelen van de 
groepsleider geboden. Contact kan gezien worden als de 
verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. 
Contact ontstaat door de uitwisseling van gevoelens en 
gedachten die de ander raken. Bij fysiek contact is er 
sprake van lichamelijke nabijheid tussen groepsleider en 
kind, waarbij een wisselwerking plaatsvindt. 

Pedagogisch contact is een aspect van pedagogische tact. 
Pedagogisch contact stelt de opvoeder in staat om juist 
te handelen in een pedagogische ontmoeting. ‘Een goe-
de aanraking, op het juiste moment, óók in de beleving 
van het kind.’ Bovendien biedt het de mogelijkheid om 
het handelen te legitimeren.

Aanraken is een levensbehoefte en omdat de ‘affectieve 
aanraking’ tot verbondenheid leidt met jezelf, de ander 
en de wereld om je heen, is het een existentiële ont-
moeting. Het bevestigt of ontkent je ‘zijn’. Pedagogisch 
handelen mag dus nooit verworden tot een instrumen-
tele aanpak.

Lichamelijkheid
In de definitie van ‘pedagogisch contact’ is het laatste 
zinsdeel cruciaal: óók in de beleving van het kind. Daar-
mee wordt gesteld dat niet alle vormen van fysiek contact 
gewenst zijn. De groepsleider is zich bewust van de mo-
rele werkelijkheid. Hij voorkomt dat kinderen aangeraakt 
worden om zijn eigen behoeften bevredigd te zien of uit 
een gebrek aan zelfcontrole.
Lichamelijk contact zou een vanzelfsprekende en pedago-
gisch juiste communicatieve handeling moeten zijn. Onder 
lichamelijk contact worden alle vormen van communicatie 
verstaan waarbij huidcontact plaatsvindt: van de liefde-
volle knuffel, het schouderklopje, tot het schudden van 
handen. Maar ook de corrigerende tik en de kus op de 
wang worden gezien als uitingen van lichamelijk contact, 
hoewel deze handelingen veelal als ongepast worden 
opgevat in de professionele pedagogische context.

De volgende vragen kunnen helpen om een goede 
inschatting te maken of de pedagogische handeling 
gewenst is: 
• Geeft het kind toestemming (verbaal of non-verbaal) 

om aangeraakt te worden? 
• Is er (affectief) contact waardoor de pedagogische 

aanraking ook gewenst is?
• Is de relatie met het kind gebaseerd op vertrouwen 

en wederkerigheid en niet op macht?
• Is de aanraking gepast? Is zij afgestemd op de leeftijd 

en behoefte van het kind?
• Welk doel beoogt de aanraking?
• Heeft de aanraking het doel ook teweeggebracht?
• Zijn doel en aanraking ook duidelijk voor buiten-

staanders? 

Fysiek contact met kinderen  
Als groepsleider ben je je ervan bewust dat jouw rol 
specifieke beperkingen met zich meebrengt ten aanzien 
van lichamelijk contact met kinderen. Over het algemeen 
bestaat er consensus over wat gepast en ongepast is, 
maar toch is er een grijs gebied waar geen zekerheid 
over bestaat. In het Model: Fysiek contact met kinderen; 
motieven en effecten wordt op een eenvoudige manier 
zichtbaar gemaakt hoe een aanraking effect kan hebben 
op het kind. 
In de eerste kolom gaat het erom of er een gepaste of 
ongepast aanraking plaatsvindt. Er is een ordening aan-
gebracht in de aard van de motieven van de opvoeder, de 
aanrakingsvormen en de mogelijke impact op het kind.
De aard van het pedagogische motief kan onbewust zijn. 
Je kunt een kind per toeval aanraken. Er is dan in feite 
geen sprake van een motief, maar toch kan de aanra-
king effect hebben, ook al is deze niet zo bedoeld. Dat is 
natuurlijk één van  de lastige aspecten van communicatie 
in het algemeen. Je gedrag kan anders overkomen dan 
je beoogt. 
Alle vormen van gepast aanraken die binnen het domein 
van de functionele (en rituele) aanrakingen vallen  - zoals 
de handdruk, het schouderklopje, een neus afvegen, 
enzovoort  - hebben doorgaans weinig emotionele impact 

Pedagogisch contact
Verbondenheid door aanraken
Simone Mark
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Model: Fysiek contact met kinderen; motieven en effecten
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op het kind. Ze worden als vanzelfsprekend ervaren. 
In het domein van de zorgzame affectieve motieven, 
waarmee het kind de steun en bemoediging van zijn 
groepsleider ervaart, is het effect doorgaans groter. Deze 
vormen van fysiek contact – als ze vanuit de juiste peda-
gogische intenties plaatsvinden bevestigen het kind in wie 
het is. Met andere woorden: door deze aanrakingen voelt 
de kind zich gezien en erkend in zijn behoeften. Tegelij-
kertijd wordt hierdoor de relatie tussen de opvoeder en 
het kind versterkt. 
Dat is het kenmerk van pedagogisch contact: het is identi-
teit-bevestigend en relatie-bevorderend.

Identiteit-bevestigend en relatie-bevorderend
Identiteit-bevestigend wil zeggen dat de mens door zijn 
medemens(en) wordt bevestigd in wie hij is, waardoor 
je je als mens geaccepteerd en erkend voelt. Dan zie je 
iemand die zichzelf aan de wereld durft te laten zien; die 
zelfstandig, autonoom, authentiek, onafhankelijk, ver-
antwoordelijk, (zelf)bewust en redelijk is. Je ziet dit ook 
terug in de lichamelijke verschijning van iemand, die een 
krachtige uitstraling heeft. 
Relatie-bevorderend gaat om de ander bevestigen, niet 
alleen in zoals die zich manifesteert, maar ook in diens 
existentiële goed-zijn. Het laat de ander weten: ik ervaar 
je goed-zijn en ik geniet van je, ben blij met je. Er is sprake 
van wederkerigheid. Vanuit de relationele bevestiging kan 
een mens zelfrespect en zelfwaardering ontwikkelen en 
daarmee respect en waardering voor de ander. 
Niets is zo bevestigend als een aanraking. Ieder mens 

beschikt over het vermogen de ander die affectiviteit, 
liefde, genegenheid te bieden, waardoor ze  zich gezien 
en bevestigd voelen  in hun goed-zijn, ook al ervaren ze  
dat zelf soms niet zo. 

Wanneer de aanraking meer is dan het uiten van zorg-
zaamheid  wordt het al snel vriendschappelijk. Een kus 
op de wang, even wiegen, troosten, of een arm om het 
middel, zijn aanrakingsvormen die we doorgaans minder 
gepast vinden in de professionele context. Het is dan 
de vraag wanneer het wel of niet gepast is?  Dat heeft 
te maken met situationele factoren. Het is uiteindelijk 
het kind dat bepaalt of de aanraking ook gewenst is. De 
aanraking zal gewenst zijn als het als relatie-bevorde-
rend en identiteit-bevestigend ervaren wordt. Je kunt je 
misschien voorstellen dat een kus op de wang mogelijk 
is, als het contact tussen jou en het kind bijzonder goed 
is en het door jou gefeliciteerd wordt met zijn behaalde 
diploma. 

Soms moet een kind worden begrensd. Het kan nodig 
zijn om een kind dat een ander kind wil slaan, even vast 
te pakken. Dat mag natuurlijk geen pijn doen. Je hebt de 
bedoeling om dat kind en zijn klasgenoot te beschermen, 
maar het kan ertoe leiden dat het kind de aanraking 
als ongewenst ervaart. Toch is het mogelijk om op een 
goede  pedagogische wijze via fysiek contact een kind te 
begrenzen. Daar is pedagogisch contact voor nodig. Je 
laat het kind weten dat je hem - ondanks dat je hem ste-
vig vastpakt - erkent  in zijn emoties en dat je wilt helpen 
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om rustig te worden. Je noemt zijn naam, benoemt wat 
je aan het doen bent en vraagt steeds of hij het al zelf 
kan. Je neemt het perspectief in van het kind en stemt je 
handelen daarop af. Zo behoud je de relatie. 

Er is nog een andere vorm van begrenzen; daar waar 
een kind een grotere of andere behoefte heeft aan 
fysiek contact dan voor jou gepast en gewenst is. Binnen 
de pedagogische relatie heeft de opvoeder de verant-
woordelijkheid om goed voor zichzelf te zorgen, zodat 
hij de ruimte heeft om het perspectief van het kind in 
te nemen. Je leert het kind in wederkerigheid (fysiek) 
gedrag af te stemmen op de ander. Door je grenzen aan 
te geven, leer je een kind dat hij ook zijn grenzen mag 
aangeven. Je kunt ongewenst gedrag van kinderen be-
grenzen zonder hen als  persoon af te wijzen. Dat doe je 
door hun behoefte te erkennen; je zegt bijvoorbeeld: ‘Ik 
snap dat je.., maar ik wil dat niet’. Je kunt vervolgens een 
alternatief aanbieden wat voor jou gepast is.

Ten slotte  is er een domein van ongepaste aanrakingen. 
Bij ongepaste aanrakingen zijn de motieven nooit van 
pedagogische aard. De motieven om aan te raken zijn al-
lereerst egoïstisch, maar vaak ook sadistisch. Een kind fy-
siek bestraffen, mishandelen of misbruiken is verwerpe-
lijk. Er is geen enkele legitimering voor dit gedrag van de 
opvoeder. Waar de ‘pedagogische tik’ in het privédomein 
nog door sommigen aanvaard is, zijn we het erover eens 
dat dit niet past in een professionele opvoedingscontext. 
Een kind ongepast aanraken staat gelijk aan misbruik 
van de gezagsrelatie. Gezag wordt macht en dat roept 
gevoelens van angst en schaamte op bij het kind. Angst 
voor herhaling en schaamte over wat is gebeurd. 

Pedagogische sensitiviteit
In het grijze gebied tussen gepast en ongepast aanraken, 
wordt een beroep gedaan op de pedagogische sensiti-
viteit van de groepsleider. Voor alle mogelijk gepaste 
vormen van aanraking geldt dat de juistheid ervan niet 
alleen wordt bepaald door de intenties van de opvoeder, 
maar ook én met name door de beleving van het kind. 
Het is dus niet alleen de vraag of gedrag gepast of onge-
past is, maar ook of het gewenst of ongewenst is. Als het 
gewenst is, is het relatie-bevorderend en identiteit-beves-
tigend. Als het ongewenst is, zal het eerder relatie-ver-
storend en identiteit-ontkennend zijn.

Verbondenheid in de school
De betekenis van fysiek contact is altijd afhankelijk 
van de biografie van de groepsleider, het kind én de 
omgeving. Je fysieke behoeftepatroon is gevormd door 
je persoonlijke ervaringen; het maakt uit door wie je 
bent aangeraakt, op welke manier en in welke context. 

Deze ervaringen liggen in ons allen opgeslagen. Zo heeft 
iedere persoon een biografie en heeft ook elk team een 
biografie.

Het is de opdracht van de school om kinderen verbon-
den te laten zijn met zichzelf en anderen. Aanraken en 
aangeraakt worden zijn voorwaarden voor die diepe ver-
bintenis. Om het bestaan van de mens te erkennen is het 
nodig om fysiek contact als levensbehoefte te erkennen. 
Daarvoor is openheid geboden en zal het taboe moeten 
worden doorbroken. 
Alleen ‘in contact’ kan de opvoeder het kind (aan)raken 
en andersom. Het pedagogische motief, de handeling 
zelf én de beleving van het kind bepalen het effect op 
de identiteit en de relatie en dus op de kwaliteit van de 
ontmoeting. Jouw aanraking verandert een kind, een 
mens, een generatie! 

Simone Mark is pedagoog en werkt als zelfstandig 
onderwijsspecialist onder meer voor het NIVOZ. Zij is lid 
van ‘Trainers huiselijk geweld’ en werkte voor de Raad 
van de Kinderbescherming, Hogeschool Utrecht en in het 
speciaal onderwijs.
Zij studeerde Ecologische Pedagogiek, waar zij 
onderzoek deed naar, publiceerde over ‘aanraken van 
kinderen in een professionele context’ en schreef het 
boek ‘Pedagogisch contact’.
Fotografie: Bob Barten, www.bobfoto.nl
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Hoe kinderen de verantwoordelijkheid ter hand nemen 
om hun mening over hun dorp kenbaar te maken.

Sint Agatha is een dorp met ongeveer zeshonderd 
inwoners in de Noord-Brabantse gemeente Cuijk. Jena-
planschool Lindekring is een kleine dorpsschool met 
bijna zeventigkinderen en de enige jenaplanschool in 
de gemeente Cuijk. Ongeveer de helft van de kinderen 
is afkomstig van buiten het dorp.

En wij dan
Nadat de dorpsraad van Sint Agatha een professioneel 
onderzoek onder alle inwoners van achttien jaar en 
ouder had georganiseerd over de leefbaarheid in het 
dorp, werden de resultaten in een rapport gepubliceerd 
en op een informatieavond aan de inwoners kenbaar 
gemaakt. Enkele dagen later kwam dit onderzoek 
tijdens het avondeten ter sprake bij Lars, een jongen 
uit de bovenbouw: ‘Dat onderzoek is alleen gehouden 
onder mensen van 18 jaar en ouder. En wij dan? Wij 
wonen hier toch ook?’ Dat vond zijn vader wel een 
intrigerende opmerking en hij nam contact op met de 
school met de vraag of we er iets mee konden.’

Enquête
Dat zagen we wel zitten. Hoe kun je nu mooier aan-
dacht besteden aan betrokkenheid met je leefomgeving 
en ook nog eens alle vaardigheden met betrekking 
tot statistiek daadwerkelijk betekenisvol oefenen en 
toepassen? Er werd contact gelegd met de Dorpsraad 
Sint Agatha en zij was meteen enthousiast over ons idee 
van een onderzoek onder kinderen in de basisschool-
leeftijd. We kregen het enquêteformulier voor volwas-
senen en de bijbehorende rapportage als voorbeeld. 
De dorpsraad wilde allereerst de meningen weten over 
de speelplekken en de verenigingen in Sint Agatha. 
Daarnaast vroeg de dorpsraad of we een deelnamefor-
mulier konden maken voor werkgroepen, want ze wilde 
ook kinderen laten deelnemen aan de werkgroepen. De 
dorpsraad vond het belangrijk om niet alleen de kin-
deren die in Sint Agatha wonen te bevragen, maar ook 
de kinderen die in Sint Agatha op school zitten. Verder 
werden we vrij gelaten. Of eigenlijk… de dorpsraad wil-
de graag dat we zouden onderzoeken wat de kinderen 
van de bovenbouw zelf belangrijk vonden.

De opzet van het onderzoek
En dus gingen we aan de slag, maar hoe pak je zoiets 
aan? Zowel voor mij als voor de kinderen was dit iets 
nieuws. We bekeken de enquête en het onderzoek van 
de volwassenen om een idee te krijgen. Maar we wilden 
wel een eigen onderzoek.

Het eerste hoofdstuk ‘Algemeen’ bestond uit de onder-
delen: verhouding jongens/meisjes, leeftijden, woon-
plaatsen en scholen.Voor dit onderdeel gingen we eerst 
in de kring om de ideeën te bespreken. Daarna gingen 
we in kleine werkgroepjes uit elkaar om een eerste op-
zet te maken. Later werden alle ideeën samengevoegd 
en werd de uiteindelijke vragenlijst samengesteld. 
Hoofdstuk twee behelsde het ‘wonen’, met onder 
andere aandacht voor de tevredenheid over woning en 
buurt, de verhuisbehoefte en het aantal jaren woon-
achtig in Sint Agatha. 
Hoofdstuk drie ging over de verenigingen (onder ande-
re over lidmaatschap en de behoefte aan verenigingen), 
hoofdstuk vier over de speelplekken (beoordelingen en 
verbeterwensen) en er werd afgesloten met een hoofd-
stuk over toekomstwensen voor het dorp.
Ik bracht wel eens een eigen idee in (op grond van het 
onderzoek van de volwassenen), maar zodra bleek dat 
een vraag over bijvoorbeeld de maximale snelheid in 
het dorp totaal niet leefde bij de kinderen, werd deze 
vraag vakkundig en met inhoudelijke argumenten van 
tafel geveegd: ‘Dat kan wel zo zijn, maar wij hebben 
daar geen last van en het is óns onderzoek!’

Een echt rapport
De vragenlijst werd aan alle kinderen van de school 
meegegeven. In de nieuwsbrief werd de enquête 
uitgelegd. De kinderen die niet op onze school zitten, 
maar wel in Sint Agatha wonen, kregen een enquête 
in de brievenbus. Het duurde natuurlijk even voordat 
de enquêteformulieren weer werden ingeleverd. In de 
tussentijd gingen we aan de slag met kleine onderzoek-
jes in onze eigen stamgroep. We maakten tabellen, 
staafgrafieken, sectordiagrammen, puntgrafieken en 
lijngrafieken. We berekenden percentages, gemiddel-
den en verhoudingen. Bijvoorbeeld over onze lengte, 
leeftijden, hobby’s en nog veel meer. Dit oefenen werd 
heel serieus genomen, want bij het echte onderzoek 
mochten we natuurlijk geen fouten maken.

Wij horen er ook bij
Leon Houtvast
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Na de sluitingsdatum gingen we aan de slag met de 
uitwerking. Allereerst werden werkgroepen gevormd 
en de taken verdeeld. Ook werd besproken wat we pre-
cies gingen berekenen. Er werd geteld, geturfd en alle 
grafieken kregen een plekje in een heuse rapportage. 
Wat waren we trots toen dit rapport werd aangeboden 
aan de burgemeester van Cuijk en de voorzitter van de 
dorpsraad.

Het vervolg
En was dit het dan? Nee hoor, een jaar later nam de 
dorpsraad weer contact op met de vraag of we ontwer-
pen konden maken voor één van de speelplekken in 
Sint Agatha. Het onderzoek werd erbij genomen (want 
we moesten natuurlijk wel voldoen aan de wensen van 
de kinderen), een luchtfoto op schaal werd ter plekke 
gecontroleerd (‘Staat alles er nog? Kloppen de afmetin-
gen?’) en de diverse ontwerpen werden op schaal inge-
tekend (‘Een plateau onder de kabelbaan van twintig 
meter lang? Ik zou de schaal nog maar eens controle-
ren.’) De groepjes die klaar waren, gingen vervolgens 

op zoek naar bedrijven die de spullen konden leveren. 
Voldeden de spullen aan de eisen voor een openbare 
ruimte? Zouden we met het toegekende budget van 
10.000 euro alles kunnen aanschaffen? Of konden inwo-
ners ook een deel zelf doen?
Ook dit kreeg een vervolg, want dankzij onze rappor-
tage komt er waarschijnlijk een mooie vernieuwde 
speelplek.

Leon Houtvast is bovenbouwgroepsleider van 
jenaplanschool Lindekring, Sint Agatha
De enquête en de rapportage zijn te bekijken op de 
website van de school: www.lindekring.nl

Wij horen er ook bij

Kinderen over verbondenheid

Ik voel me het meest verbonden met school in de pauzes, als ik speel met mijn vrienden. 
Ook voel ik de verbondenheid als andere kinderen op school tegen mij praten. Dan voel je dat je er bij hoort. Als ik 
iemand in zijn eentje zie staan, ga ik er ook naar toe.
Ik zit al een tijdje hier op school. Als ik naar school ga, voel ik dat dit mijn school is. Bij andere scholen had ik dat niet. 
Toen ik in de bovenbouw kwam voelde ik me echt onderdeel van het geheel op school. Ik zat er al een tijd en hoor er 
helemaal bij. Ik weet ook al goed wat er allemaal gebeurt. In de middenbouw begon dat al.
Ik voel me er ook bijhoren, als ik iets doe in de weekopening of weeksluiting. Dan kijkt iedereen naar mij en dan voel 
ik me verbonden met iedereen.
Jonno (groep 6, De Canadas, Boxmeer)

Wanneer ik binnen door de school rond kan lopen en iedereen bezig zie, dan voel ik mij verbonden met school. Het 
meest met vriendinnen, juffen en meesters. Als ze dingen uitleggen of als ze helpen.
Ik voel me verbonden met de hele school, wanneer we samen met de school dansen op bijvoorbeeld ‘Klaar voor de 
start’. Dat gevoel is er ook met de feesten, zoals carnaval en Kerstmis.
Yara (groep 7, De Canadas, Boxmeer)

Ik voel me verbonden als iemand mij helpt op school. Door groepsleiders, maar ook door mijn maatje. Wanneer ik 
geholpen wordt, voelt dat fijn.  Met kinderen met wie ik veel werk en mijn vrienden, voel ik me het meest verbonden.
Je gaat iedere keer naar school toe, het is een vast ding in de week. Ik vertel daar ook over aan papa en mama en dan 
voel ik ook dat dit bij mij hoort.
Ik voel me ook verbonden met mijn groep: het voelt fijn, dat je drie jaar in dezelfde klas kunt blijven. 
Het is prettig om veel samen te werken, bijvoorbeeld met de kookgroepjes op kamp, het samen overleggen en koken 
voor het avondeten.
Imke (groep 8, De Canadas, Boxmeer)
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Op naar verbondenheid
Ellen Emonds

Terwijl ik met mijn dochter in de kinderwagen naar 
huis wandel, zie ik twintig meter voor me een jongen 
keihard van zijn fiets vallen. Hij zal een jaar of dertien 
zijn en grijpt met een van pijn vertrokken gezicht naar 
zijn knie. Voordat ik er ben, lopen er al twee jongens 
van ongeveer dezelfde leeftijd naar hem toe. Eén van 
hen geeft de jongen een hand en helpt hem overeind, 
de ander raapt ondertussen de fiets van de grond, zet 
het stuur recht en geeft hem terug aan de jongen. Ze 
zeggen nog iets tegen hem en daarna lopen ze verder, 
alsof er niets gebeurd is.

Verbondenheid, volgens de Dikke van Dale betekent 
dat solidariteit en gevoel van één zijn met een ander. In 
een wereld waar mensen met kleine bootjes en onder 
onmenselijke omstandigheden oceanen oversteken en 
mensen op de vlucht slaan voor oorlog en geweld, is 
solidariteit een actueel thema. 
Verbondenheid kan ontstaan als mensen elkaar als 
fundamenteel gelijk kunnen ervaren, met allemaal 
dezelfde rechten. Naast die gelijkheid is het nodig 
dat we ons het lot van de ander aantrekken. We 
respecteren de persoonlijke ruimte van de ander, de 
autonomie, maar we zijn ook bereid om in te grijpen 
als de ander gevaar loopt. Daarvoor is waardering voor 
de eigenheid van de ander van belang. Er zijn voor de 
ander, is alleen mogelijk vanuit dit dubbele perspectief. 
Want wanneer we het respect en de acceptatie van de 
eigenheid van de ander weglaten, zullen we onze eigen 
ervaringen en gevoelens projecteren en de ander niet 
geheel erkennen. 

Compassie en empathie
De zomer is amper voorbij of de zwarte-pieten-discussie 
laait weer op. Voor- en tegenstanders laten zich al dan 
niet luidruchtig uit over wat zij van de kwestie vinden. 
Vooral op social media lijken alle fatsoensnormen 
verdwenen en wordt er gescholden en geschoffeerd. 
Ondertussen zingen kinderen liedjes, maken 
verlanglijstjes en zetten hun schoen. Ik kijk naar mijn 
dochter van amper een jaar oud. Zal haar plezier straks 
bedorven worden als de pieten niet meer zwart of bruin 
zijn, maar wit, geel, blauw of paars? Zal zij over een paar 
jaar minder verwachtingsvol uitkijken naar pakjesavond? 
Zou dat? Of zou de hele discussie aan haar voorbijgaan 
zoals het wellicht aan heel veel kinderen voorbij zal 
gaan? En speelt het vurige debat zich met name af op 
‘grote-mensen-niveau’ die zonder het te weten weer zijn 
veranderd in kleine boze kinderen?

Eén van de kenmerken van diepe verbondenheid is onder 
andere compassie, medeleven. Hiervoor is empa thie no-
dig: het vermogen emoties te lezen van het gezicht van 
de ander en de gevoelens en verlangens te begrijpen op 
basis van eigen kennis en ervaringen. Wanneer mensen 
compassie voelen, zijn zij betrokken op het welbevinden 
van de ander en zullen ze behoefte voelen om te helpen 
als dat nodig is. Compassie is echter een verlangen en 
geen vermogen. Het kan bijvoorbeeld verdrongen wor-
den door opvattingen en ideeën of andere verlangens. 
Het zwartepietendebat laat zien dat bij sommigen van 
ons compassie voor de ander ver drongen wordt. Veel 
mensen zullen medeleven voelen wanneer ze ervaren 
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dat andere mensen te maken hebben met discriminatie 
en spot. Als dat echter betekent dat een diepgewor-
telde traditie daarom moet wijken, kan die compassie 
verdrongen worden en heeft dat effect op de mate van 
verbondenheid.

Vreugde en eenzaamheid
Verbondenheid zorgt voor vreugde. Wanneer je je ver-
bonden voelt met jezelf, de ander en het andere maakt 
dat gelukkig. Dat komt onder andere doordat we in ver-
bondenheid het goede in elkaar en onszelf naar boven 
kunnen halen. De waardering die we voor elkaar voelen 
en het uiting geven daaraan door erkenning, aandacht 
en toewijding maakt gelukkig. Het omgekeerde is ook 
waar: gebrek aan verbondenheid maakt eenzaam. De 
effecten op een gevoel van uitsluiting en eenzaamheid 
kunnen groot zijn. Uit onderzoek blijkt dat het voor 
stress kan zorgen, voor gebrek aan zelfvertrouwen en 
zelfcontrole en uit MRI-scans blijkt zelfs dat sociale af-
wijzing dezelfde hersengebieden activeert als bij fysieke 
pijn. (John T. Cacioppo & William Patrick (2008). Loneli-
ness. Human nature and the need for social connection)

Een moeder vertelt mij dat haar dochter Saar van acht 
jaar oud verdrietig thuis komt van haar eerste school-
dag. Ze huilt en vertelt dat ze bij niet één vriendinnetje 
aan tafel zit, enkel bij jongens die nieuw bij haar in de 
klas zitten. Haar vriendinnen zitten samen in een groep-
je, zonder haar. Tijdens de lunch is ze ook niet bij hen 
gaan zitten, twee andere meisjes waren haar voor en 
toen zat de tafel vol. Toen Saar ’s middags thuiskwam 
was het contrast met haar kleine zusje Roos groot: Roos 

huppelde van blijdschap en is na een dag al smoorver-
liefd op haar juf.

Ieder mens wil erbij horen. Ieder mens wil gezien wor-
den. Behoefte aan sociale verbondenheid is een psycho-
logische basisbehoefte (Selfdetermination Theory, Deci 
& Ryan) en die geldt voor ons allemaal, in het groot en 
in het klein. En in die mate komen we het ook tegen in 
de klassen. Als er gepest wordt is dat gelukkig voor veel 
leraren een signaal waarop zij ingrijpen en het groeps-
proces evalueren en bijsturen met de kinderen. Maar 
kleine situaties waarin kinderen zich niet gezien voelen, 
worden lang niet altijd opgemerkt. De waardering voor 
de eigenheid van de kinderen kan in dat soort situaties 
onder druk staan. Wanneer leraren een grote gevoe-
ligheid voor de psychologische basisbehoeften van hun 
leerlingen ontwikkelen, zal er meer en meer sprake zijn 
van verbondenheid in de klas. De gevoelige leraar merkt 
het op wanneer het welbevinden van een leerling onder 
druk staat en zal in staat zijn het perspectief van de leer-
ling in te nemen en de juiste interventies te plegen. 

Verbondenheid en de klas
We dromen van klassen kinderen waarin niet gepest 
wordt, waar kinderen er allemaal bij horen, waar voor 
elkaar gezorgd wordt in goede en slechte tijden zodat ze 
kunnen opgroeien tot emotioneel gezonde en geëman-
cipeerde volwassenen. Het hoeft geen droom te blijven, 
al vraagt het grote inspanning van ons als opvoeder. 
Verbondenheid creëren in een klas is een stevige 
opdracht. Het is een voortdurend proces dat elke dag op-
nieuw aandacht behoeft en het kan alleen maar in een 
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veilige omgeving waar iedereen zich gekend, gesteund 
en gewaardeerd voelt. De leraar die met vertrouwen 
in zichzelf en de kinderen in de groep staat, kan zo’n 
veilige omgeving creëren, zij het niet dat iedereen altijd 
te maken heeft met de omstandigheden waarbinnen we 
ons werk moeten doen. We beschikken niet over schrij-
nende thuissituaties, onrecht en wereldleed. Verdriet en 
pijn houden we niet buiten de deur maar we kunnen 
wel proberen er met elkaar mee om te gaan en elkaar de 
steun te geven die we nodig hebben. 

Mijn schoonzus is opgenomen in het ziekenhuis, 33 
weken zwanger. Het gaat niet goed met de baby en met 
haar, ik maak me flinke zorgen. Ik moet er voordat ik 
de klas in ga om huilen. Met rode ogen kom ik de klas 
en probeer ik het niet op te laten vallen. Dat lukt twee 
seconden. Latifa vraagt me heel gewoon, in de kring: 
‘Wat is er met jou?’ Ook andere kinderen hebben al 
gezien dat er iets niet klopt. Ik vertel mijn verhaal en 
vervolgens lijkt de hele ochtend vanzelf te gaan. De 
kinderen sparen me en houden zich heel rustig. Aan het 
eind van de ochtend krijg ik een hart met een gedichtje. 
‘Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, groep 8 houdt van jou.’

Vertrouwen en verantwoordelijkheid
Bewustzijn is nodig. Verbondenheid begint met waarde-
ring en die waardering groeit als we ons realiseren hoe 
afhankelijk we van elkaar zijn. Hoe zou de wereld eruit 
hebben gezien als alle generaties voor ons niet hadden 
bijgedragen aan hoe wij nu ons leven kunnen leven? 
Hoe zou een wereld zonder verbondenheid eruit zien? 
We hebben elkaar allemaal hard nodig. De leraar is geen 

leraar zonder zijn leerlingen, de 
leerlingen zijn geen klasgenoot 
zonder de andere kinderen. Een klas is 
pas een groep als iedereen mee kan doen. Leraren die 
spreken over situaties waarbij ze een kind verwijderen 
omdat ‘ze anders niet door kunnen met de groep’, moe-
ten zich afvragen wie of wat de groep dan is. Dat zijn 
toch alle kinderen samen, met die éne erbij? We hebben 
elkaar allemaal nodig, omdat we weten hoe ernstig het 
uit de hand kan lopen met mensen die zich niet verbon-
den voelen. Daar staan de kranten helaas vol mee. 

Vertrouwen is nodig. Als we geloven dat kinderen 
beschikken over een moreel kompas en het goede willen 
doen, wat betekent dat dan voor ons opvoeders? Durven 
we het aan onvoorwaardelijk te vertrouwen op het ver-
mogen van kinderen, ze te steunen in hun keuzes? Durf 
je te geloven dat mislukken niet bestaat, alleen leren?

Verantwoordelijkheid is nodig. Een groep vol verbon-
denheid vraagt om een leider die weet waar hij werkelijk 
voor staat en daarin geen concessies doet. Een groepslei-
der die als het nodig is verantwoording aflegt over zijn 
handelen dat altijd waardengedreven is. Een groeps-
leider die als het moet alles stillegt, omdat hij situaties 
waarin kinderen worden buitengesloten nooit voorbij 
laat gaan. 
 

Ellen Emonds is Opvoeder en docent Pedagogische Tact 
bij het NIVOZ
Fotografie: Rik Brussel (TopPix Fotografie) en Felix Meijer
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Een brug slaan
Sofie Strobbe

Onderzoek toont steeds weer de achterstand van bepaalde groepen kinderen aan. Die achterstand kan voor een deel 
begrepen worden als het niet aansluiten van de cultuur van de school op die van de kinderen.  
Hoewel de betrokkenheid van groepsleiders en ouders op jenaplanschool de Feniks in Gent heel groot was, bleek 
hun relatie in de praktijk vaak beperkt. Daarom startte het project ‘Brugfiguren’ om een brug te slaan tussen school 
en alle ouders.

Onderwijs is belangrijk om kinderen meer kansen te 
bieden. Zo’n uitgangspunt vindt elk onderwijsmens 
evident. Maar ondanks inspanningen sinds de zeven-
tiger jaren van de vorige eeuw is het onderwijs er nog 
niet in geslaagd om alle kinderen, onafhankelijk van 
de sociaaleconomische en culturele kenmerken, een 
schoolloopbaan te bieden die optimaal aansluit bij hun 
mogelijkheden. De tegenvallende resultaten van grote 
groepen kinderen werden in de recente geschiedenis op 
allerlei manieren aangepakt. Er volgden vele pogingen 
om goed onderwijs op maat van alle kinderen aan te 
bieden, zoals het introduceren van taakleerkrachten, 
het invoeren van een onderwijsvoorrangsbeleid, het 
zorgverbredingsproject en het gelijke onderwijskansen-
beleid. 

Brugfiguren
De pedagogische begeleidingsdienst van de stad Gent 
(België) zette eind jaren negentig het project ‘Brugfigu-
ren’ op. Met dit project konden Gentse basisscholen met 
een hoog percentage kinderen uit kansengroepen een 
medewerker aantrekken die zich inzet voor de verbete-
ring van de relatie tussen de school en de gezinnen. Deze 
medewerker kreeg de titel ‘brugfiguur’. 
Het doel was om de kloof tussen ouders, school en buurt 
te verkleinen door de samenwerking tussen school, 
ouders en buurt, zowel kwantitatief als kwalitatief te 
verbeteren. Deze brugfiguur werkt voor het kind samen 
met de school, de ouders en de buurt en ondersteunt de 
school en de groepsleider op het vlak van de communi-
catie met ouders om de sociale uitsluiting van kwetsbare 
kinderen en ouders aan te pakken en strategieën te 
ontwikkelen die gelijke kansen tot doel hebben.
De brugfiguur stelt ieder jaar samen met de school een 

actieplan op. De acties worden aan het einde van het 
schooljaar telkens grondig geëvalueerd en bijgestuurd. 
Bij de planning en de keuze van acties kan iedere school 
eigen accenten leggen. 

In de ontwerpfase had men een project voor ogen dat 
zichzelf op termijn overbodig zou maken. Scholen zou-
den ondersteund worden om contact op te bouwen met 
de gezinnen en na verloop van tijd zouden de school-
teams hier zelf voor instaan. 
Het draaide anders uit: steeds meer bleek de brugfiguur 
een wezenlijk deel uit te maken van de school.  

Een jenaplanbrugfiguur
De Feniks is vanaf 2000 vanuit een traditionele jaar-
klassenschool met een nagenoeg uitsluitend kansarme 
en allochtone populatie uitgegroeid tot een jena-
planschool met driejarige stamgroepen. In de huidige 
schoolcontext zien we 54 procent ‘kansarme kinderen’ 
en een vijftiental verschillende etniciteiten. Er zijn 
ongeveer vierhonderd kinderen van tweeënhalf tot 
twaalf jaar, verdeeld over achttien stamgroepen.
Op de Feniks werd Fatiha Rochdi als brugfiguur be-
noemd. Voor ons betekende haar komst een partner 
om, naast de algemene doelstellingen die elke brug-
figuur van Gent voor ogen had, ons mee te helpen om 
aan ouders uit te leggen waarom wij een jenaplan-
school zijn; een uitdaging die vaak al groot genoeg is 
met een kansrijker publiek. 

De afgelopen vijftien schooljaren evolueerde de rol 
van Fatiha mee met de veranderende populatie. Waar 
bij aanvang de brug letterlijk geslagen moest worden 
en we al blij waren dat er pogingen tot communicatie 
plaatsvonden, ligt de focus nu heel vaak op diepgaan-
de maatschappelijke fenomenen als subtiel sluimerend 
racisme, goed bedoelde meningen en benaderingen, 
opvattingen en attitudes tegenover mensen met een 
andere afkomst, verzuring, wederzijds wantrouwen, 
vastgeroeste aannames en radicalisering.
 
Acties 
Op welke manier probeert De Feniks hier op in te 
spelen? Welke acties onderneemt Fatiha, hand in hand 
met het Feniksteam en gesteund door de jenaplan-
visie, om een positieve verbinding te maken? Welke 
accenten vinden we terug in haar jaaractieplan? Hoe 
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proberen wij samen om niet in de opgesomde valkui-
len te trappen?  

Actieve deelname
Fatiha heeft de keuze gemaakt om zo veel moge-
lijk aanwezig te zijn bij de teamvergaderingen. Een 
belangrijke meerwaarde is dat zij een autonome, 
onafhankelijke plaats heeft in ons team. Je kunt haar 
beschouwen als een ‘neutrale waarnemer’, terwijl ze 
eigenlijk helemaal opgegaan is in het team. Je voelt 
dat teamleden bewuster bezig zijn met hoe je iets ‘po-
litiek correct’ formuleert over een bepaald kind, een 
bepaalde mama en een bepaalde groep. 

Het onthaal
’s Ochtends na het brengen van de kinderen verzamelt 
een aantal mama’s zich steevast in de zithoek. Die 
bevindt zich vlakbij het bureau van Fatiha. De mama’s 
kunnen terecht bij Fatiha voor allerlei zaken, zoals een 
formulier invullen, vertalen wat er in de nieuwsbrief 
staat, polsen of het oké is dat de dochter mee gaat 
zwemmen, een huis helpen zoeken, bemiddeling bij de 
tandarts en een schooltoelage helpen aanvragen. Deze 
zithoek is vooral een ‘meeting point’, waar mensen hun 
kleine of grote verhaal kwijt kunnen en elkaar helpen. 

Hier kan Fatiha polsen wat er leeft. Hier halen we directe 
feedback waar nodig. 

Ouderraad bis
In deze zithoek ontstond destijds ‘ouderraad bis’. De 
ouderraad zat ermee dat hun samenkomsten meestal 
dezelfde (kansrijke) ouders aantrokken.  Nooit kwam 
er een ouder van andere origine, klasse of cultuur over 
de vloer. Daarmee werd hun bezorgdheid, visie, mening 
en stem niet gehoord. Tegelijk hadden deze kansarme 
ouders behoefte aan een formeler klankbord en de ze-
kerheid dat de school echt iets zou doen met hun vragen 
en verwachtingen. Alle agendapunten die ’s avonds aan 
bod geweest waren op de ouderraadmeetings werden 
zodoende de volgende ochtend opnieuw besproken met 
de mama’s in de zithoek.

De mamagroep
De mamagroep ontstond uit de idee om via de mama’s 
de brug te slaan. Er werd eerst ingezet op leuke activi-
teiten. Zo gingen de mama’s samen in Gent met bootjes 
varen en naar de film. Via die ingang konden de mama’s 
elkaar beter leren kennen en appreciëren. Later kwam 
er op vraag van enkele mama’s een (Turkse) psychologe 
uitleggen waarvoor je bij haar terecht kunt.  
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Kleuterparticipatie
Bij ons gaan kinderen vanaf tweeënhalf jaar naar school. 
Bij kansarmere gezinnen wordt daar niet altijd het nut 
van ingezien. 
De sociaaleconomische situatie  is zeker bepalend voor 
de hoeveelheid stress waarmee een gezin en dus ook een 
kind moet omgaan bij bijvoorbeeld gezondheid, finan-
ciële problemen, geen of slechte huisvesting. Deze stress 
kan ervoor zorgen dat er in het gezin minder aandacht 
is voor de schoolloopbaan van het kind. Samen met het 
team zetten we sterk in op kleuterparticipatie. We in-
vesteren in een hechte vertrouwensband met de ouders. 
We informeren hen over het belang van regelmatig 
schoolbezoek. Fatiha speelt hierin als vertrouwensfiguur 
vaak een cruciale rol. Zo mogelijk gaan de groepsleiders 
rechtstreeks het gesprek aan. In de andere richting leidt 
Fatiha de ouders toe naar de groepsleiders als ze met 
vragen zitten. Aanvankelijk ging ze letterlijk de kinderen 
thuis halen, als ze niet kwamen opdagen. In een latere 
fase volstond het om te telefoneren. Nu moeten we deze 
methodieken nog uitzonderlijk bij enkele gezinnen (zo’n 
4%) blijven volhouden. De kleuterparticipatie is hoog in 
de Feniks. 

Oudercontacten
We zetten hoog in op regelmatig oudercontact, zowel 
formeel als informeel. Als ouders bij Fatiha langskomen, 
helpt zij hen zelf de stap naar de stamgroepleider, direc-
tie en het secretariaat te zetten. Als we oudercontact-
avonden organiseren, dan spreekt Fatiha elke ouder aan 
op het belang ervan en volgt ze of ze echt komen.
Onze oudercontacten houden veel meer in dan informa-

tie uitwisselen over het leren. We willen elkaar echt leren 
kennen en willen heel graag samen dingen beslissen. Dat 
was wennen voor sommige ouders en groepsleiders.
De opbrengst van onze inzet: vertrouwen, openheid en 
eerlijkheid, verbondenheid, in relatie gaan, elkaar echt 
kennen en waarderen, elkaars kwaliteiten zien en benoe-
men.  

Meer dan leren alleen
Onze kinderen, ouders en groepsleiders hebben een heel 
uiteenlopende achtergrond. De manier waarop we in de 
Feniks met elkaar proberen samen te leven en te werken, 
biedt minstens een begin van een antwoord op de pro-
blemen waarmee we in het echte leven geconfronteerd 
worden. We staan regelmatig voor uitdagingen waar we 
niet direct een oplossing voor vinden, maar de sfeer die 
bij ons heerst maakt, dat we elke situatie als een leerkans 
voor later beschouwen. Met zo’n vierhonderd kinderen 
en zo’n vijfendertig teamleden genereer je nogal wat 
leerkansen. Er doet zich regelmatig een incident, onenig-
heid, voorval, discussie of een situatie voor. Vaak merk je 
dan de ‘cultuurclash’.
We geloven stellig dat elk lid van onze gemeenschap een 
actieve bijdrage kan en wil leveren voor een goede gang 
van zaken. We nodigen de kinderen en hun ouders en de 
teamleden uit om actief mee te bouwen aan onze mooie 
kleine samenleving. 
Hier hebben de groepsleiders niet zomaar hun mening 
klaar. Ze praten met kinderen en hun ouders, ze praten 
niet over hen. 
Hier beschouwen wij de multiculturele wijk als een 
vanzelfsprekendheid, niet als iets waar we mee moeten 
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omgaan. We gaan er echt van uit dat de samenleving multicultureel is. 
Door samen te leren en te leven zien we onze creativiteit en kritische zin 
ontwikkelen. Reflecteren op wat er gebeurde; die terugblik is goud waard. 
En dan de link leggen met de echte wereld. Sla de krant open en je ziet vele 
voorbeelden van radicale mensen vol angstgevoelens. Veel kinderen zitten 
met vragen en vormen prille meningen. Ze vormen hun meningen over ande-
re kinderen en culturen die ze amper kennen. Soms merken we anti-islamge-
voelens, soms vinden kinderen onterecht dat ze uitgesloten worden. Kinderen 
krijgen via de keukentafel allerlei meningen mee. Daar moeten ze dan in de 
praktijk mee aan de slag. 
Hoe kun je in alle veiligheid en vol vertrouwen tot communicatie komen? Hoe 
zien onze kinderen en hun ouders de toekomst? Hoe gaan onze groepsleiders 
hiermee om? Dit is een ferme uitdaging voor een jenaplanschool die samen-
leven hoog in het vaandel heeft staan? Maar die binnen de multiculturele 
setting toch vaak botst op wat hierboven beschreven staat. Of er op school 
een klimaat heerst waar je, met jouw taal en culturele bagage een plek krijgt, 
zal zeker mee bepalen of je je er veilig en thuis voelt. En juist dit is nodig om 
met een open blik in de wereld te staan. 
Een brugfiguur is hier meer dan noodzakelijk: door haar aanwezigheid wordt 
er breder gekeken en wordt er ruimer gedacht. 
Fatiha zorgt er bij ons op school voor dat mensen tweemaal nadenken, hun 
woorden zorgvuldig kiezen, hun oordeel nuanceren. 
Vanuit haar rol als brugfiguur bewaakt ze de plek die ouders hierbij innemen, 
vraagt ze aandacht voor hun verhaal en brengt ze de context van de gezinnen 
in. Bovendien kent zij als geen ander het jeugdwerk en welzijnswerk in de 
wijk. Het inschakelen van andere diensten loopt dankzij deze netwerken erg 
vlot.
Fatiha is voor ons een onmisbare partner om een brug te slaan tussen onze 
ouders en school.

Sophie Strobbe is directeur van Jenaplanschool de Feniks, Gent
Fotografie: de Feniks en Felix Meijer

Ontmoeting
Je moet
van twee kanten
komen
om elkaar
te ontmoeten

Je moet eigenlijk
toevallig
onderweg zijn

Je moet 
geen doel
voor ogen hebben

En je moet
laten gebeuren
waarvoor je bang bent

Je moet niet alles
willen 
verklaren

Voor je het weet
verklaar je elkaar 
de oorlog

Je moet
van twee kanten
komen
om elkaar
te ontmoeten

Je moet jezelf
in de ander
durven zien

Zonder 
in die ander
te verdwijnen

Het kan opeens
zomaar
voor je staan
het lijkt op iets
om uit de weg te gaan

Dat is het vreemde
van geluk
je maakt het waar
of je maakt het stuk

Het kan jou bedreigen
het kan je behoeden

Maar je moet 
van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten

Stef Bos
Uit: Gebroken zinnen 
(2004),
Uitgeverij Lannoo NV, Tielt, 
Belgie
Fotografie: Rik Brussel 
(TopPix Fotografie)
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Kinderen betrekken bij hun omgeving
Hanneke Venema

Een Verhalend Ontwerp om kinderen te betrekken bij 
de educatie over de stad en het bijbehorend cultureel 
erfgoed van Groningen.

Ik vertel de kinderen  uit mijn bovenbouwgroep dat ik 
iemand hoorde praten over een fotograaf in Groningen. 
Hij werkt voor een kunsttijdschrift en is gespecialiseerd in 
het fotograferen van beelden. ‘Wat voor type zou hij zijn 
en wat zou zo iemand gestudeerd hebben?’ vraag ik de 
kinderen. De kinderen weten wel raad met deze vragen. 
Ik hoef niets meer te zeggen. Ze vormen zelf groepjes en 
gaan aan de slag om de fotograaf een identiteit te ge-
ven. Onze fotograaf heet Michel en heeft aan de kunst-
academie Minerva gestudeerd in Groningen. Gijs weet 
dat, want zijn moeder werkt er ook. Michel woont nu in  
‘Kostverloren,’ de wijk waar de school staat, en is altijd 
op zoek naar mooie beelden in de stad. Van zijn verre 
reizen heeft Michel een fotoalbum gemaakt met alle-
maal beroemde beelden. Sommige kinderen hebben een 
aantal foto’s uit zijn album getekend. Het kunsttijdschrift 
waar hij voor werkt heet ‘Kunst en Beeld.’ Michel heeft 
een prachtig atelier, met daarbij een donkere kamer. 
Een aantal kinderen is met de camera op stap gegaan om 
de beelden uit de wijk te fotograferen. Dat zijn de foto’s 
die Michel heeft gemaakt. De kinderen ontdekken dat 
er ontzettend veel beelden in de wijk staan. Rondom de 
school staan er al acht! 

Een nieuwe opdracht voor Michel
Michel wordt gevraagd om een fotoreportage te maken 
over beelden in de stad Groningen.
Ik vraag de kinderen of ze Michel mee kunnen helpen en 
of ze ideeën hebben welke beelden ze op de foto kun-
nen zetten. Ik ben verbaasd hoeveel ze al weten.
‘Wat zou de lezer interessant vinden om bij de beelden 
te lezen?’ vraag ik. De kinderen weten het wel. De plaats 
is belangrijk, de maker van het beeld, het jaartal, waarin 
het beeld gemaakt is en wat het beeld voor moet stellen 
en natuurlijk een leuk weetje. Ik geef de kinderen een 

site, waarop ze de beelden van de stad kunnen zoeken 
en mogelijk de informatie over de beelden kunnen 
vinden. Een groepje maakt een tabel op de computer, 
waar ze snel hun informatie in kunnen noteren, zodat de 
fotoreportage in het tijdschrift eenzelfde lay-out krijgt. 
Natuurlijk moet er ook een mooie foto van het beeld bij. 
We nodigen een fotograaf uit om ons tips te geven hoe 
we een beeld mooi op de foto krijgen.
Vervolgens prikken we de plaatsen van de beelden op 
de kaart van Groningen en kijken we hoe we op een 
handige manier naar de beelden toe kunnen komen. 
Ook dit regelen de kinderen zelf. Ze delen de groepjes in 
en vragen ouders om met hen naar de beelden te rijden 
om er foto’s van te kunnen maken. Met een kijkwijzer 
nemen ze het beeld nogmaals goed onder de loep om de 
informatie in het tijdschrift extra interessant te maken. 
Uiteindelijk is de redactie van het tijdschrift ‘Kunst en 
Beeld’ zo tevreden, dat er een extra bijlage van de foto-
reportage wordt gedrukt.

Balancerende kunst
Ik constateer dat er helemaal geen balancerende beelden 
in de stad Groningen zijn en vraag de kinderen om die 
te maken, zodat Michel er mooie foto’s van kan maken. 
Ik nodig kunstenaar Martin Borchert uit om over zijn 
lancerende beelden te vertellen en om ons tips te geven 
bij het maken van onze eigen beelden. Martin neemt de 
maquette van zijn beeld ‘Waaiboei’ mee en geeft uitleg 
over balans en zwaartekracht en hoe je mensfiguren kan 
laten balanceren op een voetstuk. De kinderen gaan met 
hun eigen beeld aan de slag. Gemakkelijk is het niet. 
Er wordt veel doorzettingsvermogen van ze gevraagd, 
maar uiteindelijk zijn de beelden zo mooi geworden, dat 
Michel ze op de foto zet.   

Een beeldentuin in de wijk
Michel is enthousiast over de kunstwerken van de kinde-
ren en vraagt of ze nog meer beelden kunnen maken. 
Het zou prachtig zijn om een beeldentuin in de wijk op 
te zetten, waar iedereen lekker kan wandelen en kan 
genieten van de kunstwerken. Misschien kan er iemand 
een mooi artikel over schrijven voor ‘Kunst en Beeld.’ 
Michel kan voor de foto’s zorgen. De kinderen zijn direct 
enthousiast en natuurlijk kunnen de beelden in onze 
prachtige Torteltuin staan. De hekken van de Torteltuin 
staan altijd al open voor de kinderen van school en hun 
ouders en sinds kort ook voor de buurtbewoners. We 
besluiten nog meer beelden te maken. Het thema van 
onze expositie in de tuin is ‘Mensfiguren.’

Opening van de beeldentuin
Het is tijd voor een fantastische opening van de beelden-
tuin en de presentatie van de wandelroute. We nodigen 
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ouders, buurtbewoners, kinderen uit de andere groepen 
en opa’s en oma’s uit. Er moet nog hard gewerkt worden, 
want het is natuurlijk een officiële gebeurtenis. De pre-
sentatie wordt voorbereid, er worden flyers in de buurt 
verspreid en hapjes en een drankjes ingekocht. Het is een 
prachtige presentatie. De ouders en buurtbewoners zijn 
zeer geïnteresseerd en krijgen heel wat nieuwe informa-
tie over hun buurt te horen. Na afloop kan iedereen door 
de beeldentuin lopen.
De bezoekers zijn superenthousiast. De kinderen glunde-
ren en ik… ik ben supertrots op mijn groep.

Verhalend Ontwerpen
Tijdens een Verhalend Ontwerp hebben kinderen het ge-
voel alles te mogen bepalen. Dat maakt kinderen actief, 
betrokken, onderzoekend en ondernemend. Toch heb ik 
als groepsleider de regie in handen en vooraf de doelen 
bepaald die de kinderen moeten behalen. Daarom is een 
Verhalend Ontwerp van te voren grotendeels al uitge-
werkt in episodes, waaraan de doelen gekoppeld zijn. 
Binnen deze structuur hebben de kinderen veel vrijheid 
en is er ruimte voor eigen ideeën. Doordat de verhaallijn 
logisch weggezet is in deze episodes, worden de kinde-
ren meegenomen in het verhaal en komt er een beteke-
nisvolle context voor hen, waarin ze op een natuurlijke 
manier kunnen leren. Doordat Michel in het verhaal de 
opdracht krijgt een fotoreportage te maken over beel-
den in de wijk Kostverloren en later in de stad Gronin-
gen, willen de kinderen vanzelfsprekend meehelpen en 
raken ze geïnteresseerd in hun eigen wijk en stad. 
Wanneer de extra bijlage af is en de kinderen beelden 
voor de beeldentuin hebben gemaakt, zijn ze trots 
op hun werk en willen ze deze met iedereen delen en 
natuurlijk ook met de buurtbewoners. Het is mooi om te 
zien hoe een stamgroep door zo’n Verhalend Ontwerp 
verbonden wordt met de school en ook met de wijk om 
de school heen.

Hanneke Venema was stamgroepleider op jenaplan-
school De Petteflet, is nu werkzaam als IB-er en 
kwaliteitscoördinator op Obs Meander te Groningen en 
Educatief Ontwerper.
Zij verzorgt scholingen over Verhalend Ontwerpen.
www.hannekevenema.nl

Literatuur
Verhalend Ontwerpen, Erik Vos, Peter Dekkers en Ellen Reehorst, ISBN 
978-90-01-80043-7

Meer over verhalend ontwerpen is te zien op www.leraar24.nl onder 
‘Verhalend Ontwerpen.’
Op deze website is het ontwerp ‘De illustrator’ in een vijftal filmpjes 
uitgewerkt.
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Kinderen hebben tegenwoordig een druk leven: ‘s morgens worden ze met melksnorren en ongekamde haren 
door hun ouders op school afgezet, de hele schooldag door wordt hen van alles gevraagd door de juf, door 
overblijfkrachten, door klasgenootjes en na school gaan ze vaak door naar de naschoolse opvang of naar een 
sportclub. En dan zijn er ook nog allerlei digitale prikkels, waaraan kinderen worden blootgesteld. In die drukte 
is het voor kinderen soms moeilijk om verbinding met zichzelf te blijven voelen. Mindfulness leert kinderen stil te 
staan en even bij zichzelf naar binnen te kijken. Het vergroot de verbinding van het kind met zichzelf, waardoor het 
bewuster keuzes kan maken.

Op de St. Dominicusschool in Utrecht wordt in groep 1 
tot en met 8 gewerkt met de training ‘Aandacht werkt!’ 
van Eline Snel. Mirjam Elbertse werkt op deze school als 
leerkracht van groep 3 en als kindertrainer mindfulness. 
Een dag in de week begeleidt ze groepen en een aantal 
individuele kinderen. Helle de Graaff, redactielid van 
Mensenkinderen sprak met haar.

Aandachtsspier
Op onze school geven mijn collega en ik in alle groepen 
de training ‘Aandacht werkt!’. De training duurt acht 
weken. Elke week wordt er een les gegeven. In die 
week oefent de groepsleerkracht ook nog drie keer tien 
minuten. In de training oefenen we de zogenaamde 
aandachtsspier. We leren kinderen stil te staan bij het 
moment. Daarvoor moet je in verbinding staan met 
jezelf. En mindfulness helpt daarbij.
Naast oefenen in aandacht en concentratie zijn er andere 
thema’s: luisteren naar je lijf, geduld, vertrouwen en 
loslaten, gevoelens, gedachten, zintuigen, aardig zijn is 
leuk, en het geheim van geluk. 
De thema’s starten vaak met een boeiend verhaal en 
daarna zijn er verschillende oefeningen waarin kinderen 
met het thema aan de slag gaan. Kinderen worden zich 
meer bewust van hun emoties, gedachten en impulsen, 
vinden meer rust en concentratie en krijgen vaak meer 
zelfvertrouwen.

Als de training is afgerond, moet de aandachtsspier 
wekelijks getraind worden. Dat kan met oefeningen 
uit ‘Aandacht werkt!’, maar wij maken ook gebruik van 
‘Rustmomentindeklas.nl’. Deze website biedt korte en 
speelse filmpjes met ademoefeningen, visualisaties en 
staande en zittende bewegingsoefeningen. 

Opbrengsten
Het werken aan mindfulness heeft ons al veel mooie 
resultaten opgeleverd. We zien onder andere dat 
kinderen:
• minder streng zijn voor zichzelf
• minder onrust in hun lijf en hoofd voelen
• beter om kunnen gaan met emoties
• beter presteren in hun werk na een 

ontspanningsoefening
• vaker nee durven zeggen 
• makkelijker in slaap vallen
• minder piekeren
• beter kunnen stoppen met dingen die niet goed voor 

hen zijn

Kinderen met gedragsproblemen zijn ook gebaat bij de 
training. Een van de kinderen maakte zelfs zulke grote 
stappen dat hij het tovenarij noemde. Het stempel ODD 
(Oppositional Defiant Disorder) werd na hernieuwd 
onderzoek bij hem weggenomen.

In relatie met jezelf
Mirjam Elbertse en Helle de Graaff
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Het mooie is ook dat kinderen het niet alleen op school, 
maar ook daarbuiten gaan toepassen. Een moeder 
vertelde me laatst dat haar dochter ontzettend boos 
was geworden en had lopen tieren. Plotseling was ze stil 
geworden, waarna ze zei: ‘Ik ben er weer, ik heb even 
een ademoefening gedaan.’ 
Een andere moeder vertelde dat haar zoon thuis veel 
gezelliger was, nu hij had geleerd dat hij niet alleen 
vriendelijk voor anderen moest zijn, maar ook vriendelijk 
voor zichzelf mocht zijn. Hij hoefde de lat niet steeds 
meer zo hoog te leggen.

Relatie met een ander
De verbondenheid tussen leerkracht en kind versterkt. Ik 
ben nog geduldiger geworden en kan me beter inleven 
in de kinderen. Door kinderen te wijzen op hun gedrag, 
hen er bewust van te maken, hoef ik nooit mijn stem te 
verheffen of boos te worden. Door deze verbondenheid 
kun je als leerkracht heel goed afstemmen op de 
behoeften van de kinderen en daardoor voelen zij zich 
herkend en erkend. Ze voelen zich veilig en kunnen 
autonomie ontwikkelen.

We hebben met een deel van het team ook de training 
voor volwassenen bij Eline Snel gevolgd. Regelmatig 
mediteert een aantal leerkrachten gezamenlijk tien 
minuten in de lunchpauze. Die tijd verdienen we dubbel 
en dwars terug, want we werken zo veel efficiënter na 
een meditatie. En ook ons brengt het een gevoel van 
onderlinge verbondenheid. 
Luc Stevens verwoordde het heel mooi op het 
congres Mindfulness en Onderwijs in april van dit 
jaar: ‘In meditatie is iedereen gelijk en met elkaar 
verbonden. Kwalificaties en kleding doen er niet toe. En 
verbondenheid is waar het eigenlijk om draait op school. 
Als je (als kind) gezien en gehoord wordt en je hebt 
verbinding met anderen, dan heb je het fijn op school.’

Mirjam Elbertse is groepsleerkracht van groep 3 op de 
St. Dominicusschool, Utrecht en kindertrainer 
mindfulness.
Helle de Graaff is groepsleider van jenaplanschool 
De Wilgentoren, Hilversum en redactielid van 
Mensenkinderen.
Fotografie: Felix Meijer
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Verbondenheid als antwoord
Marcel van Herpen

Ik kan er niet tegen dat kinderen worden 
buitengesloten.
Ik kan niet tegen een onderwijssysteem dat kinderen 
isoleert van andere kinderen.
Maar… er is een antwoord: Verbondenheid.

Ik ben Marcel van Herpen. Ik was leraar aan de eerste 
school voor Ervarings Gericht Onderwijs in Nederland. En 
ik ben mede-oprichter van het Nederlands Instituut voor 
Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ). Ik heb in veel 
landen met kinderen mogen werken. Van voorschoolse 
opvang in Zweden en basis- en middelbare scholen in 
Nederland tot jeugdgevangenissen in India.
Ik heb de mogelijkheid ervaren kinderen gelukkig te 
maken en zich optimaal te laten ontwikkelen. En ik heb 
gezien dat zoveel mensen dat kunnen. 
Maar we moeten het beter doen, elke dag, zolang er nog 
kinderen de school vroegtijdig verlaten, onderpresteren, 
niet de kans krijgen te doen wat ze kunnen. Kortom, 
zolang er kinderen uitvallen en worden buitengesloten.

Ik wil je een verhaal vertellen. Ik was op een school en 
de directeur vroeg me om advies. Er was een meisje 
aangenomen met een aantal ernstige diagnoses. Ze was 
dyslectisch, had ADHD en was niet goed in rekenen. Haar 
moeder was dood en ze wilde niet naar school.  
Wat zou jouw advies zijn?

Ik confronteerde leraren vaak met deze vraag. Sommigen 
zeggen dat ze zo’n kind niet in hun klas willen hebben. 
Maar de meesten vertellen me hoe moeilijk het is met 
zulke kinderen te werken. 

Laat me er nu aan toevoegen dat dit kind zelfstandig en 
pro-actief was.
Er bestaat zelfs een verhaal dat dit meisje op een dag 
met twee vriendjes naar een vuilstort liep. Daar bouwden 
ze een klein vliegtuig van planken, kratten en andere 
spullen die ze daar konden vinden. Onder haar leiding 
ging het vliegtuig echt de lucht in. 
Wat zou jouw advies zijn?

Dan laat ik de foto van Pippi zien. Dit was de eerste 
ADHD-er die we allemaal kennen. En de rest van haar 
omschrijving klopt ook. 
Op dit punt vraag ik begeleiders altijd wie had gedacht 
aan een meisje als Pippi. Bijna niemand. Bijna iedereen 
denkt aan een probleemkind.
Aan het einde vermeld ik de kwaliteiten van het meisje. 
Voor mij is het een metafoor voor het huidige onder-
wijssysteem. We bekijken nauwkeurig wat kinderen niet 
kunnen en veel te weinig en veel te laat naar wat ze wel 
kunnen.
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Externe attributie
Ik heb meer dan 150.000 leraren in mijn lezingen 
ontmoet en velen gevraagd wat ze voor hun kinderen 
belangrijk vinden. Ze spraken allen over het belang van 
hun welbevinden, hun betrokkenheid en natuurlijk hun 
prestaties.
En op de vraag waar ze zich zorgen over maakten, zei-
den ze allemaal iets over de mate van uitval (onvoldoen-
des) en de manier waarop kinderen worden buitengeslo-
ten (pesten en ruzies). 
Maar toen ik vroeg naar de oorzaken van de proble-
men die we meemaken was het antwoord meestal: de 
minister, de inspecteur, de directeur van de school, de 
lesmethode, de toetsen. We noemen dat externe attribu-
ties. Met andere woorden: de oorzaak van mislukkingen 
ligt niet bij mij, maar bij externe factoren. En dat klopt 
niet voor pedagogen, want op deze manier presenteren 
leraren zich als het verlengstuk van een systeem waar ze 
niet voor gekozen hebben. Kinderen herkennen dat. Die 
weten dat je niet hun begeleider kunt zijn als je niet de 
volledige verantwoordelijkheid neemt op het moment 
dat ze je het meest nodig hebben.
Niet verantwoordelijk voor de resultaten en het gedrag 
van anderen, maar altijd verantwoordelijk voor de ma-
nier waarop je handelt.

Een kind van vier vertelde haar moeder dat ze ‘geen 
echte juf’ had. Toen de moeder vroeg:  ‘Waarom?’ zei 
ze: ‘Ze zegt altijd dat ze kwaad wordt, maar volgens 
mij kan ze dat helemaal niet.’ 
Kinderen kijken dwars door je heen. En dat betekent 
dat ze met je willen meewerken, precies zoals je bent. 
En niet als instructie- en toetsmachine.

Het systeem sluit uit
Er is een rampzalig probleem met ons systeem. We 
maken ons allemaal zorgen over uitval en buitensluiten. 
Maar we organiseren deze uitsluitingen in onze scholen. 
We geven kinderen onvoldoendes en kinderen mogen de 
klas uit en zelfs van school gestuurd worden.
Leraren mogen het systeem in stand houden en kinderen 
wegsturen. Zorgwekkend!

In mijn visie zijn de kinderen het systeem. Dus begin je 
met de kinderen die bij elkaar komen, een groep, ‘een 
familie’ te vormen. Een groep die zorg heeft en verant-
woordelijkheid draagt voor elkaar. En dan is iedereen in 
staat te leren.

Velen hebben geprobeerd het buitensluiten uit te ban-
nen. Vele handboeken en protocollen zijn geschreven. 
En meestal hadden die geen resultaat, in ieder geval niet 
voor iedereen. Naar mijn mening is er maar één ant-
woord: Verbondenheid.

We hebben allemaal een hekel aan alle soorten delin-
quentie. ‘De-link’ betekent ‘ontkoppeld’, niet verbonden. 
Als we kinderen buitensluiten dan stellen we ze in staat 
zich niet-verbonden, ‘de-link’, delinquent te gedragen!

Iedereen weet dat uiteindelijk één mens een samenle-
ving kan verwoesten. Jouw en onze samenleving. Dus 
wat is het antwoord op de vraag: wie mogen we buiten-
sluiten? Vast en zeker: helemaal niemand.

Verbondenheid is geen bijproduct. Het is cruciaal. De 
consequenties van uitval en buitensluiten zijn bekend.
Kinderen die niet verbonden zijn met zichzelf, kunnen 
zichzelf beschadigen.
Kinderen die niet verbonden zijn met anderen, kunnen 
anderen beschadigen.
Kinderen die niet verbonden zijn met de wereld kunnen 
de wereld beschadigen.
Leraren die niet verbonden zijn met hun kinderen, kun-
nen hen beschadigen.

Wat niet verbonden is moet verbonden worden. Verbon-
denheid is het antwoord!

De strategie
Probeer na te denken over de vormen van buitensluiten 
in jouw organisatie. Worden er onvoldoendes gege-
ven? Worden er kinderen de klas uitgestuurd? Wordt er 
gepest?
En dan wordt van je gevraagd om een ultieme inspan-
ning te leveren om dat uitsluiten te stoppen.
Bijvoorbeeld: ‘Kinderen worden niet meer het lokaal 
uitgestuurd, vanaf nu’.  Dat is ‘t. Makkelijk, toch? 
Naar mijn ervaring voelen veel leraren zich een tijdje on-
gemakkelijk. Want nu worden ze eerder geconfronteerd 
met wat hun eigen probleem is. Sommige leraren zijn 
niet goed voorbereid of handelingsverlegen als het gaat 
om lastig gedrag.
En met deze instelling kunnen ze niet meer wijzen naar 
de intelligentie, de achtergrond of het gedrag van het 
kind, maar ze moeten hun eigen gevoelens, achtergrond, 
schoolcarrière, hun ouders, angsten, frustraties… hun 
leven beschouwen. ‘De professional als mens’.
Daarbij is het van groot belang dat collega’s voor elkaar 
beschikbaar zijn. Dat ze leren te handelen met tact: 
pedagogische tact, in de zin van: ‘het juiste doen, op het 
goede moment, óók in de ogen van de kinderen’.
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Niemand uitgezonderd
Een directeur van een basisschool die de cursus ‘Pedago-
gische tact en leiderschap’ had gevolgd bij ons instituut 
was enthousiast over de verworven inzichten. Hij ging de 
klassen rond en vroeg aan de kinderen wie zich wel eens 
uitgesloten had gevoeld. Kinderen vertelden hem, de 
leraren en de andere kinderen pijnlijke verhalen.
In de pauze kwam een kind naar hem toe en zei dat 
hij in de klas niet had durven vertellen dat hij twee 
jaar daarvoor bij een schoolreisje de hele dag alleen 
was geweest. Geen kind die hem had zien staan, geen 
leraar had hem gemist. Hij was bang voor het volgende 
schoolreisje. De directeur riep de hele school bij elkaar 
en vertelde wat hij net had gehoord. ‘We gaan binnen-
kort weer’, zei hij, ‘en nu niet met 359 plus één, maar 
met 360. En jullie zijn er allemaal verantwoordelijk voor 
dat niemand zich buitengesloten voelt.’  De rest kun je 
raden. De kinderen hadden het gevoel dat ze serieus 
genomen werden. Natuurlijk werd het voor iedereen 
een prachtige dag. Het motto: ‘Niemand buitengesloten’  
kreeg betekenis.

En natuurlijk kun je de verhalen van anderen niet 
kopiëren. En het vergt veel moed dit te doen. Maar 
dat is precies wat we nodig hebben. Dat vraag ik van 
schoolleiders en leraren. En dat is wat ik al jullie kinderen 
toewens.

Marcel van Herpen (www.marcelvanherpen.nl) is mede-
oprichter van het NIVOZ
Dit artikel is gebaseerd op een TEDtalk van Marcel: 
http://www.youtube.com/watch?v=zZGNrrCkozQ

Het video-voorbeeld van Pippi staat op zijn site:
http://www.marcelvanherpen.nl/ecolleges/video12.htm
Vertaling: Ton Groos
Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer

Verbondenheid als antwoord

Zonder relatie geen prestatie
Het bestuur merkte op: ‘Jouw school scoort al jaren een 
voldoende op de eindtoets. Kun je verklaren hoe het 
komt dat de resultaten in dat ene jaar zo slecht waren?’
Dat kon ik, probleemloos.
In november van dat bewuste jaar vertrokken mijn beide 
bovenbouwcollega’s. Toevallig. Niemand had het zien 
aankomen. De kinderen zeker niet. 
Beide stamgroepen hadden in de afgelopen jaren een 
bijzonder hechte band opgebouwd. Ze leerden samen, 
met plezier, enthousiast en doelgericht. Geweldig zoals 
dat werkte! Er waren hoge verwachtingen naar elkaar. 
Vanzelfsprekend.
Er kwamen verschillende invalleerkrachten in beide 
groepen. 
De lerende houding, het plezier, het enthousiasme 

verdween als sneeuw voor de zon en maakte plaats voor 
verdriet, opstandigheid en boosheid. 
In die tijd werd de eindtoets afgenomen.
Het resultaat was bedroevend. 
De toetsuitslagen zijn in de prullenbak beland. Het beeld 
dat ze schetsten klopte totaal niet met onze verwachtin-
gen. De kinderen zijn op grond van het leerlingvolgsys-
teem geplaatst in het voortgezet onderwijs. Ze doen het 
daar goed, de wonden zijn geheeld.
De tekst op de poster aan de muur hebben we ervaren: 
‘Zonder relatie geen prestatie!’
Eerst verbinden en dan presteren. Dat werkt!

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool 
De Ommewending, Veendam
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Verbonden schrift 
Dick Schermer

Als een spin in het web
Felix Meijer

Bijna aan het einde van dit themanummer grijp ik de kans 
om mijn laatste bijdrage te leveren aan Mensenkinderen. 
Na eerst vijftien jaar redactielid en vervolgens tien jaar 
hoofd- en eindredacteur heb ik besloten om het stokje 
door te geven. Het is tijd om deze periode af te sluiten. Een 
leuke en inspirerende periode waarin netwerken en verbin-
dingen aangaan belangrijk waren. Ik voelde me als een spin 
in het Mensenkinderenweb, waarin ik op bijeenkomsten, 
studiedagen en conferenties, maar ook via twitter, Linked-
In, Facebook, mail en telefonisch mogelijke auteurs mocht 

vangen. Zo heb ik vele waardevolle en dierbare contacten 
opgebouwd. Stoppen met Mensenkinderen betekent dat ik 
niet meer direct betrokken ben bij het hele productiepro-
ces. Ik blijf me echter met velen, het blad en het jenaplan-
onderwijs verbonden voelen. 
Alle redactieleden - in die 25 jaar ongeveer dertig -, Joop 
(foto kaft), Frank (cartoon), Ton (contacten met de NJPV), 
Dick (correcties), Cynthia (vormgeving) en vele anderen, 
dank voor jullie bijdrage aan een blad waar ik onder ande-
re door jullie met veel plezier aan gewerkt heb.

‘Ik vind het leuk, toepasselijk, humoristisch, en ook een 
eer als je in ‘mijn’ laatste nummer een bijdrage wilt 
leveren over de waarde van het verbonden schrift.’ 
Aldus het verzoek van Felix, zoveel jaren onze gewaar-
deerde hoofd- en eindredacteur van Mensenkinderen. 
Met veel genoegen voldoe ik aan het verzoek voor ‘zijn’ 
laatste Mensenkinderen.
Van harte ben ik het met je eens, dat het leuk is om te 
schrijven en wel in verbonden schrift. Dat deed Hans 
Wolff immers al met zijn zes- tot negenjarigen. Naast een 
duidelijk en leesbaar (nog niet vlot) handschrift, bracht 
hij zijn kinderen de instelling bij, dat ze ‘het prettig 
vinden een mooi lopend handschrift te schrijven’. Om 
heel duidelijk te zijn: rechtshellend en verbonden.
Dat verbonden of lopend schrift toepasselijk is, juist voor 
een jenaplanschool, zal je misschien verbazen? Al zoek 
je deze vorm van verbondenheid vergeefs in de twintig 
basisprincipes en het prachtboek van Freek en Hubert, 
het is zó typerend voor ons concept. Denk maar aan 
kernwoorden als leef- en werkgemeenschap, stamgroep, 
onderlinge hulp, kringgesprek en viering. Bij ieder woord 
voel je het op-elkaar-betrokken zijn. En laat je nou, door 
letters aan elkaar te schrijven, de saamhorigheid kunnen 
bevorderen.
Bij je woordgebruik humoristisch probeer ik me af te 
vragen, hoe je dit bedoelt. Misschien toevallig gedacht 
aan m’n bijdrage over ‘Humor in onze jenaplanscholen’ 
in 2008? Al bleef het handschrift daarin nog buiten 
beeld. Dit in tegenstelling tot m’n pilot over ‘Humor in 
het handschrift’ uit datzelfde jaar. Maar die is niet in 
Mensenkinderen verschenen en ging evenmin over het 
Jenaplan. Grapje dus!
Waar dacht je dan aan, Felix? Als we onder humor ‘luim 
met ernstige ondergrond’ verstaan, dan kwam het 
wellicht in je op, dat handschrijven geen aardigheidje 
is, maar bloedserieus. Als je bedenkt wat er inmiddels 
bekend is over de invloed van schrijven met de hand: 

een betere oog-handcoördinatie, fijn-motorische 
ontwikkeling, concentratie, letterherkenning, vergroting 
van de taalschat, grammatica, stelvaardigheid.
Het gaat nog verder, Felix. Het is een eer om op deze 
plaats iets meer over verbonden schrift (gemiddeld drie 
tot vijf letters aan elkaar geschreven) te mogen zeggen. 
Want juist deze schrijfwijze staat bij schriftpsychologen 
hierom bekend: de schrijver vertoont een psychisch 
ritme, dat licht en vloeiend verloopt, denkt logisch-
combinerend, voelt zich met anderen verbonden, en 
is behulpzaam. Daar kan een andere schrijfstijl niet 
tegenop, zoals deze illustratie laat zien:

Statisch opgebouwd ‘druk’schrift

Dynamisch verbonden schrijfschrift

Hierboven het drukletterschrift, zoals we van het 
‘blokschrift’ kennen, met z’n steile en los staande tekens; 
het wordt als mannelijk, koel, afstandelijk, terughoudend 
en niet-kinderlijk, aangemerkt. Daaronder het naar 
rechts hellende schrift met verbonden schrijfletters, dat 
sympathie en warmte uitstraalt. Kortom, het beste bij 
ons Jenaplan past.
Felix, graag wil ik je bedanken voor het mogen optreden 
als corrector van Mensenkinderen. Zo bleef ik steeds op 
de hoogte van uitstekende artikelen. Een welverdiende, 
gezonde en enthousiaste toekomst gewenst, Felix!

Dick Schermer is schrijfdeskundige en corrector van 
Mensenkinderen.
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In het kader van het thema van dit nummer een beschrij-
ving van een werkmiddel, waarin verbondenheid tussen 
kinderen, het materiaal en de leerstof centraal staan. 

Een Jengaspel is een doosje met 54 rechthoekige houten 
blokjes, waarvan een toren wordt gebouwd. Iedere laag 
van de toren bestaat uit drie naast elkaar gelegen blok-
jes, die steeds een kwartslag gedraaid op de andere laag 
wordt gelegd. 
Bij iedere beurt is het de bedoeling dat iemand uit een 
van de lagen (maar niet de bovenste drie) met één 
hand een blokje uit de toren haalt, zonder dat de toren 
omvalt.
Als dat lukt, wordt het blokje boven op de toren gelegd, 
zodat steeds weer een nieuwe laag kan worden ge-
maakt. Als de toren omvalt, heeft degene die het laatste 
blokje eruit heeft gehaald, verloren.

Het is bij alle vakken te gebruiken. Het is handig is om 
ieder blokje een nummer te geven en dat met een dikke 
stift op het blokje te schrijven. Als de toren wordt ge-
bouwd, doet het er niet toe of de nummers op volgorde 
liggen en ook niet of het blokje met het nummer naar 
boven of naar onder in de toren zit. 

Gebruik per vak
Op de computer worden per spel twee werkbladen 
gemaakt. Beide werkbladen bestaan uit twee kolommen: 
in het ene werkblad een kolom met de nummers 1 tot en 
met 54 en een kolom met een vraag of opdracht; in het 
andere werkblad een kolom met dezelfde nummers en 
een kolom met het antwoord op de vraag/de opdracht.
Nu kunt u voor een willekeurig vak een spel maken, 
waarbij specifieke kennis of een bepaalde vaardigheid 
wordt geoefend, zoals de landen van Europa en de 
hoofdsteden, tafelsommen, schrijfwijze voltooid deel-
woorden van sterke en/of zwakke werkwoorden. Het 
maakt eigenlijk niet uit, alles kan. Als u maar 54 vragen 
bedenkt.

Iedereen doet mee
Het spelen moet niet te vrijblijvend zijn en iedereen 
moet actief zijn. Daarom heb ik de spelregels uitgebreid: 
als een kind aan de beurt is, trekt het een blokje uit de 
toren. Lukt dit zonder dat de toren omvalt, dan kijkt hij 
welk nummer op het blokje staat. De speler rechts van 
hem, zoekt op het opdrachtenblad de vraag op die bij dit 
nummer staat en leest de opdracht voor. Alle leden van 
het groepje beantwoorden de vraag door het antwoord 
in hun schrift te schrijven. Zij noteren het nummer van de 
vraag voor de kantlijn. Hierna mag de speler die aan de 
beurt is zelf het antwoord opzoeken op het antwoorden-
blad. Alle spelers die het antwoord goed hebben, krijgen 

een punt. De speler die aan de beurt is en het goed 
heeft, verdient twee punten.
Als de toren uiteindelijk omvalt, is het spel afgelopen. 
Iedere speler van het groepje telt hoeveel punten hij 
heeft. Bij de speler die de toren heeft laten omvallen, 
worden vijf punten in mindering gebracht.

Doel bereikt
Als het spel alleen is bedoeld om te oefenen, hoef 
je er als groepsleider verder niets mee. Wil je toch 
inzicht krijgen in de kennis van de kinderen op dit 
onderdeel, dan kun je aan het nummer voor de kantlijn 
en het feit dat er geen punt is bijgeschreven in één 
oogopslag zien waar de fouten zijn gemaakt. Zijn dit 
bijvoorbeeld bij veel kinderen de vervoegingen van de 
sterke werkwoorden? U heeft dan bij de instructie de 
gelegenheid om hierop terug te komen, eventueel in een 
klein groepje.

Bayonne Sollman is groepsleider en werkt voor Knap 
Wijs, praktijk voor Remedial Teaching in Culemborg.
Mocht u interesse hebben in het format, dan kunt u 
mailen naarwebjuf@knapwijs.nl. 

Samen bouwen
Bayonne Sollman



-  november 2015 37

Na de discussie over het onderwijs van de toekomst zijn er maar weinig groepsleiders die niet gehoord hebben 
van 21ste eeuwse vaardigheden. En weten dat deze belangrijk zijn voor de toekomst van jongeren. Maar hoe leren 
scholen kinderen deze nieuwe vaardigheden aan?

Op sommige scholen zijn kinderen de baas van de kin-
derbibliotheek, andere kinderen ontwikkelen plannen 
voor een nieuw schoolplein. Op de openbare basisschool 
Petteflet in Groningen drijven kinderen hun eigen winkel 
en productietuin. Terwijl op de Kloostertuin in Assen sinds 
2012 meerdere initiatieven zijn ontplooid. En met succes. 
Beide scholen moesten de ondernemersstrategie zelfs 
aanpassen, omdat er veel vraag was naar de producten. 

Torteltuin en Tortelshop 
Suzanne Claassen is interne begeleider op jenaplanschool 
de Petteflet en actief betrokken bij de Torteltuin en de 
Tortelshop. ‘In 2009 mochten kinderen hun plannen en 
wensen in de wijk kenbaar maken in de kinderraad van 
de gemeente Groningen. Onze kinderen wilden een 
educatieve tuin ontwikkelen in het nabijgelegen park. 
Een tuin waar behalve de school ook wijkbewoners van 

kunnen profiteren. We wonnen geen prijs, maar de 
gemeente was zo van het idee gecharmeerd dat zij ons 
later toch benaderde om de plannen uit te voeren. Dat 
was de start van de Torteltuin.’
De kinderen maakten het ontwerp en iedere groep kreeg 
een eigen tuin. ‘Maar net als bij startende bedrijven, 
moest de bedrijfsvoering na een aantal jaren worden 
herzien. We merkten dat de verwondering en ervaring 
die de kinderen van de onderbouw opdeden erg goed 
werkte. Bovendien waren er veel ouders om de jonge 
kinderen te ondersteunen. Die ondersteuning was er 
minder in de midden- en bovenbouw. Daardoor was 
de productie uit de tuinen niet voldoende. Dat was 
aanleiding om een nieuw tuinconcept te bedenken. De 
stamgroepen 5/6 maakten samen met de tuincommissie 
de plannen. In deze nieuwe opzet is de grote tuin met 
fruitbomen en struiken gehandhaafd, net als de pluktuin 

Het echte spel spelen
Katja van Roosmalen
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en ervaringstuin voor de jongsten. De hogere groepen 
voegden hun tuinen samen, zodat groep 5/6 meer pro-
ducten kan verbouwen. Groep 7/8 draait de winkel.’

Populaire webshop
De Kloostertuin in Assen werd door de gemeente 
gestimuleerd om een ONO-project (Onderwijs Netwerk 
Ondernemen) te starten. ‘Het doel was ondernemend 
denken en handelen bij kinderen aan te moedigen’, 
vertelt directeur Dennis Assink. ‘Binnen de school gingen 
we hier voortvarend mee aan de slag en werden diverse 
ideeën bedacht. Zo kweekten we onder andere bloe-
men, er kwam een groentetuin en kinderen ontwierpen, 
maakten en verkochten vogelhuisjes. Van deze projecten 
is de groentetuin gebleven, omdat deze het best past bij 
de jenaplanvisie, waarbij zowel de natuur als maatschap-
pij centraal staan. De keuze om alleen de groentetuin 
voort te laten bestaan, betekent echter niet dat andere 
projecten faalden. Integendeel! Om de vogelhuisjes te 
verkopen hadden de kinderen een webshop gemaakt, 
waardoor ze ook digitale vaardigheden opdeden. De 
huisjes waren zo populair dat we de vraag nauwelijks 
aankonden. In de toekomst is dat wel iets om rekening 
mee te houden.’

Ondernemerschap
De kinderen die verantwoordelijk zijn voor de groente-

tuin bepalen zelf wat ze met het geld doen. ‘Een deel is 
voor nieuwe investeringen, maar soms kopen de kinde-
ren er ook spellen voor of doneren ze de opbrengst aan 
een goed doel.
Het project was voor ons tevens de aanzet om een nieu-
we lesmethode die insteekt op ondernemerschap aan te 
schaffen. Door deze nieuwe methodiek leren kinderen 
op moderne wijze de wereld ontdekken en op nieuwe 
manieren aan informatie te komen. Daarnaast zien we 
de impuls die de kinderen kregen door dit ondernemen-
de project op allerlei andere terreinen terugkomen. Toen 
de bovenbouw een gala-avond wilde organiseren, deden 
ze dat helemaal zelf. Ook de geldinzameling. Door 
ondernemend leren merken kinderen dat ze successen 
kunnen behalen. Voorwaarde is wel dat ze het spel ‘echt’ 
kunnen spelen, in de echte wereld en met echt geld. 
Dat vergroot hun inzet en dat vertaalt zich vervolgens in 
mooie eindresultaten. 
Door hun inzet te combineren met de 21ste eeuwse vaar-
digheden worden kinderen bovendien beter voorbereid 
op de toekomst. Creatief denken, omgang met moderne 
media, plannen, keuzes maken, maar vooral goed samen-
werken, dat hebben ze later nodig. Deze competenties 
zijn echter niet eenvoudig te testen. Bestaande toetsen 
doen nauwelijks recht aan de ondernemersvaardighe-
den die kinderen ontwikkelen. Voor de wijze waarop 
kinderen zich steeds beter presenteren, zich op allerlei 

Het echte spel spelen
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terreinen ontwikkelen, inzet tonen, creatieve initiatie-
ven aandragen en met elkaar omgaan, is moeilijk een 
beoordeling te geven. Die zaken zien we natuurlijk wel 
terugkomen in de slotpresentaties,’ aldus Assink.

Een boost voor het zelfvertrouwen
‘Het bijzondere is dat door ondernemend leren ieder 
kind tot zijn recht komt en zijn vaardigheden en talenten 
kan tonen’, vult Claassen aan. ‘Het zelfvertrouwen krijgt 
daardoor een boost. Want juist ondernemersvaardig-
heden laten zich niet eenvoudig vatten in een klassieke 
schoolomgeving. Nu zeggen kinderen: ‘Ik wil dat hij naar 
de ondernemer gaat, want hij kan goed onderhandelen.’ 
Dan zie je het zelfvertrouwen groeien. Maar je merkt 
ook dat het op andere vlakken invloed heeft. Door te 
ondernemen werken ze beter samen, leren ze kritisch 
denken, samen naar creatieve oplossingen te zoeken en 
beterte communiceren. Met een zelfbedacht rollenspel, 
spelen ze bijvoorbeeld winkelsituaties. Zo leren ervaren 
kinderen de anderen hoe ze in de winkel moeten staan.’

Verrassende toevoeging
Zowel Assink als Claassen vinden dat ondernemend leren 
iets toevoegt aan het onderwijs. 
Assink: ‘Ook voor ons als groepsleiders. De input van de 
kinderen is medebepalend voor de lesinvulling van de 
week, die er dus steeds anders uitziet. Dat houdt het 

ook voor groepsleiders spannend. Daarnaast ontdekken 
kinderen hun eigen talenten en leren die van anderen 
ook veel beter inschatten. Al deze ervaringen nemen ze 
straks mee naar het voortgezet onderwijs.’
Claassen ervaart dat kinderen haar vaak verrassen: ‘Ze 
onderhandelen met leveranciers en krijgen het voor 
elkaar om planten en producten veel goedkoper aan te 
schaffen dan mij zoul ukken. Ook op andere manieren is 
de Torteltuin van positieve invloed. Kinderen worden on-
dernemend en schromen niet om anderen te benaderen 
en te betrekken bij hun projecten. Zo hadden we vorig 
jaar het project Techniek in een verhalend ontwerp. In 
dat project speelde een uitvinder de hoofdrol. De kinde-
ren bedachten dat hij een speeltoestel zou uitvinden dat 
voldoende stroom opwekte om een digiboard te laten 
draaien. Dat lukte. We gaan het idee nu verder ontwik-
kelen en met een echte uitvinder aan de slag. Een ander 
aspect – al zou je dat niet direct bij een tuin verwachten 
– is dat ICT een integraal onderdeel uitmaakt van de 
‘onderneming’. Er wordt reclame gemaakt via posters en 
mijnschoolinfo. Er is onlangs een instructiefilm gemaakt 
samen met de kinderen om nieuwe tuinouders te infor-
meren, zodat ze weten wat  ze samen met de kinderen in 
de tuin kunnen doen.’
 
Katja van Roosmalen is betrokken bij het 
Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen
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‘Ik ga er van uit dat u de leerachterstand van onze zoon 
dan binnen een half jaar heeft gerepareerd.’

Deze opmerking, vrij direct aan het begin van een tien-
minutengesprek, kwam als een donderslag bij heldere 
hemel voor me. Dat juist deze ouders hiermee kwamen 
en dan ook nog met dat rare woord ‘gerepareerd’.

De vader die dit tegen mij zei bleef me hierna met zijn 
intens blauwe ogen strak aan kijken. Ik probeerde de 
man te lezen en keek in zijn ogen om de golflengte te 
vinden, waarop ik hem het antwoord moest geven. 

Ondertussen had zijn vrouw last van toenemende onge-
makkelijkheid. Zij had in de afgelopen drie maanden tijd, 
dat hun zoon bij ons op schoolzat, drie appeltaarten de 
school in gebracht: een voor de directie voor de plezieri-
ge ontvangst en twee voor het team voor de opvang van 
haar zoon, die een ander kind leek te mogen zijn bij ons.

Nog altijd keek ik terug in de ogen van de vader en had 
ik nog niets terug gezegd.Hij leek te wachten tot ik mijn 
ogen zou neerslaan. Ik ontdekte zijn zoon in zijn gelaat. 
Ik zag weer hoe hij iets te druk binnenkwam. Hoe hij 
zich steeds in het eerste kwartier met tomeloze energie 
op het werk had gestort om daarna drie kwartier de 

wanhoop nabij te zijn. Hoe hij anderen van het werk 
hield. Hoe beledigd hij kon zijn als hij niet meteen alle 
aandacht kreeg. Hij had zijn plekje in de groep niet 
meteen veroverd.

Tot we zijn werk in brokken van een kwartier knipten. 
Tot ik zijn aandeel in de winst voor zijn partij bij gym 
duidelijk benoemde. Tot hij voor een landelijke wedstrijd 
een museummedewerker mocht interviewen en pre-
cies de goede vragen stelde. En tot we met elkaar een 
schreeuwwedstrijd hielden, toen de buurklas naar gym 
was.
Ik zag dat hij nu wel eens een klasgenoot mee naar huis 
nam. Zijn verhalen in de kring waren minder fantastisch 
en zijn bewegingen minder schichtig. En hij was zowaar 
uitgenodigd op een verjaarsfeestje.

‘Het gaat prima met uw zoon’, zei ik tenslotte tegen die 
blauwe ogen.

Zijn vader is nooit teruggekomen voor een vervolg-
gesprek. En ook dat kwam het zelfvertrouwen van zijn 
zoon ten goede.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

Vader en zoon 


