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Inhoud
Natuur

Met gravende, praktische denkers als Kees Both mag het Jenaplan zich
al decennialang verheugen in een stevig gefundeerde natuurcomponent
in haar concept. We vatten natuur in dit themanummer breed op. Als de
wereld rondom, die diep in ons kan doordringen, zeker wanneer we op
vroege leeftijd essentiële ervaringen opdoen. Maar we kijken ook naar
groene schoolpleinen, naar ‘de menselijke natuur’, naar natuur als bron van
schoonheid en risico. Kortom, naar de natuur in de mens en de mens in de
natuur.

Voorwoord: tussen verwondering en milieuzorgen

3

Mijn natuurervaring
Een terugkerende rubriek door het blad heen. Volwassenen en kinderen vertellen over
een betekenisvolle ervaring, die is blijven doorzingen.
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Schoolreportage: het natuurplein van De Mheen
Waarom geen klimparkoers, waar je van de zandbak tot de apenrots de grond niet hoeft
te raken? Gaandeweg het bouwen van het natuurlijke schoolplein, groeiden de ideeën
als vanzelf.

6

Onderzoek: Wat vinden ouders een groen schoolplein?
Veel pro’s, maar ook een paar contra’s om rekening mee te houden in dit
ouderonderzoek van het IVN.
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Interview: Kees Both
Wie natuur en onderwijs zegt, zegt Kees Both. Te midden van zijn bibliotheek sprak hij
over zijn natuureducatie: “Onderwijs gaat om I, thou and it: De leraar, het kind én de
leerstof.”
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Column Ingrit: Groen geeft andere spelregels dan beton
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Beschouwing: leidinggevende, ga tuinieren, niet scrummen
“If paradise is half as nice”, verzucht pedagoog Bas ter Avest over zijn nieuwe
vrijwilligersklus in de Nijmeegse botanische tuin.
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Interview: Luc Stevens houdt denken en doen bij elkaar
Afscheidnemend NIVOZ-directeur Luc Stevens pleit voor samen spreken, samen vieren,
samen spelen, samen werken – ook in je teamkamer.
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Catharina’s Ogenblikje: Een aardje naar d’r vaartje
Een stamgroepleider heeft het gehad met een ingewikkeld meisje. Hoe haar explosies te
voorkomen? Het meisje leert haar eigen aard kennen, samen met haar vader, die ook zo
was.
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Filosofie: Praten voorbij de boodschap ‘groen = goed’
Een filosofisch gesprek werkt niet als je een voorgekookte boodschap hebt. Sabine gooit
het over een andere boeg. “Oké, juf”, zegt Jesse, “als we zeggen natuur is ‘dat wat leeft’,
dan zijn bergen dus geen natuur.”
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Redacteuren Berna en Geert deelden hun enthousiasme voor Annet Schaaps
schrijfdebuut: “Sst, we mogen niet alles verklappen.”
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42

Je-Na aan ’t hart
Directeur Jaap Meijer praat je bij over de nieuwe jenaplanfilm. Penningmeesteer Ton
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Jenaplan en natuur: tussen verwondering en
milieuzorgen
Pas hoorde ik premier Rutte spreken. Toen een
verslaggever hem vroeg wat zijn kabinet van plan
was te doen aan de milieuproblematiek, kwam hij
met een vijf-puntenprogramma. Ik herinner me: geen
vakantievluchten meer, kinderen niet meer per auto naar
school, binnenkort alleen nog elektrisch rijden, stoppen
met vleesconsumptie.
Behoorlijk concreet, gedurfd ook. En vanuit een
eenduidige visie – de term die hij in 2013 nog “de olifant
die het uitzicht beneemt” noemde. Nooit eerder hoorde
ik de VVD zo onversneden groen. In het echt was Rutte
trouwens kleiner dan verwacht. Jonger ook. Deze Mark
Rutte – in keurig jasje en met gecoiffeerd haar – was een
middenbouwer van de Zutphense Walter Gillijnsschool.
Zijn pleidooi maakte deel uit van de weeksluiting.
Toen we het thema natuur uitkozen, parallel aan de
Boekenweek met datzelfde thema, was ik benieuwd naar
het spanningsveld tussen de Peterseniaanse verwondering
die natuur gemakkelijk oproept én de hedendaagse
zorgen om onze leefwereld. Hoewel de industrialisatie
uit Petersens dagen al het begin van een impact op het
milieu moet hebben gehad, liet de aarde dat destijds nog
nauwelijks zien. Wat zijn daarom de consequenties voor
Jenaplan vandaag? Hoe geef je er in jouw stamgroep
vorm aan: aan alle sprankel die natuur opwekt, de
gewaarwording deel van de natuur te zijn, enerzijds. En
alle zorgen rond milieu en leefklimaat anderzijds, zoals de
Zutphense Mark Rutte daar blijk van gaf.
Onze ‘huisfilosoof’ Sabine Wassenberg wijst ons erop dat
het te berde brengen van een onderwerp als natuur in
een ethische context vaak al een ingevuld begrip lijkt: de
gespreksleider zou zomaar toe kunnen willen redeneren
naar “natuur is goed en belangrijk en het beschermen
waard”. Daarmee laat ze zien dat vooringenomenheden
er zijn om bevraagd te worden en dat een filosofisch
gesprek met een vooropgezette boodschap de dood in
de pot is: bier zonder kraag, onderwijs zonder risico.
Over risico gesproken. Op het groene schoolplein van
de Mheen waaide tijdens de storm van 18 januari
een fikse berk om. Vlakbij de ingang van de kleuters.
Toen de school uitging, zag schoolleider Ben Hilderink
hoe voortvarend ouders en hun kinderen zich een
weg over en langs de boom baanden en lol hadden

Cartoon Frank de Man
met elkaar. Dilemma: meteen de kettingzaag erin of
liggen laten? Hier ontvouwde zich immers een houtgeworden pedagogische situatie. Het werd de gulden
middenweg: in het weekend werd de boom verzaagd,
maar het materiaal bleef liggen: op maandag maakten
de kinderen van de takken een hut, van de stammetjes
wielen, van de twijgjes bezems.
Er openbaarde zich nog een tweede dilemma: de boom
viel tien minuten na het buitenspelen. Hadden de
kinderen op die dag, waarop tamelijk abrupt code rood
was afgekondigd, wel buiten moeten spelen, vroeg een
moeder zich hardop af. Spannende vraag. Met de storm,
het risico, het onverwachte was het schoolplein opeens
weer integraal onderdeel van de natuur geworden.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen
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Je natuur kun je niet verloochenen
Mijn natuurervaring, deel 1
Kees Groos

Als kleuter ging het prima op de buurtschool. Kees Groos’ oudste
dochter mocht haar natuurlijke zelf zijn: enthousiast, ondernemend,
creatief. Maar in groep 3 raakt ze gefrustreerd: lezen wil niet
vlotten en juist daarop wordt ze afgerekend. Het gezin woont aan
de gemeentegrens, vlakbij de bosrand. Helemaal aan de andere
kant van dat bos, in een andere gemeente, lonkt een school die een
veel natuurlijkere habitat lijkt voor kinderen én ouders…
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De foto’s bij de
artikelen ‘Mijn
natuurervaring’ door
dit magazine heen,
zijn natuurtableaus
die te vinden
zijn boven de
jassenhaakjes op
jenaplanschool
De Wilgetoren in
Hilversum. De school
is gebouwd in de
jaren ’20 in Dudokstijl en bij de recente
renovatie zijn veel
oude stijlelementen
in hun originele
luister hersteld.

“Ik moet de hele dag zitten!”, klaagde mijn oudste
dochter, toen ze een paar weken in groep 3 zat. Ze zat
samen met haar jongere zus op de klassikale wijkschool
op driehonderd meter afstand van ons huis. Als oudste
kleuter werd haar natuur omschreven als ‘creatief,
ondernemend en enthousiast’. Ze bedacht heel graag
zelf knutselwerkjes en leerde die dan aan andere
kinderen in haar groep. Ze straalde en had het fijn.

Aan de rand van dat bos, in de
gemeente aan de andere kant,
ligt een prachtige school.
Je natuur verloochen je niet. In groep 3 werd ze boos,
snel gefrustreerd. Ze moest de hele tijd zitten en het
lezen wilde maar niet vlotten. En lezen – dat was
kennelijk het allerbelangrijkste op de school.
Als kind zat ik zelf op een jenaplanschool in Nijmegen.
De Open Kring. Ik hoefde niet de hele tijd te zitten. Ik
was ook geen hoogvlieger maar herinner me alleen maar
dat ik me competent voelde en dat ik de school beleefde
met mijn hele lijf. Spelen, werken, praten, vieren! Later,
op de pabo, liep ik veel stage op jenaplan- of andere
vernieuwende scholen. Eén stage deed ik in het reguliere
klassikale onderwijs. Ik had er groep 8. Leuke school en
leuke groep, maar ik vond het saai. Is dit het nu?, dacht ik.
Mijn natuur verloochende ik niet. Inmiddels werk ik al
ruim zestien jaar met veel plezier op jenaplanschool de
Canadas in Boxmeer.
Mijn vriendin en ik hebben een half jaar gedubd en
uiteindelijk besloten om onze dochters van de wijkschool

te halen. We gingen op zoek naar een jenaplanschool.
In Nijmegen heb je een toewijzingsbeleid en dat maakt
het lastiger om zo maar op de school van je keuze te
komen. Maar wij wonen aan de gemeentegrens. Daar
voorbij begint een prachtig bos. Aan de rand van dat
bos vind je, in de gemeente aan de andere kant, de
Vuurvogel. Een jenaplanschool in een oud gebouw waar
het jenaplanconcept er dwars door de bomen heen van
af spat.
Wanneer je in jouw natuurlijke omgeving bent, kom
je tot bloei. Zo ook mijn dochters. Met stralende
gezichten wordt er verteld over de weeksluiting, het
werken met elkaar en de thema’s. Nog altijd gaat
het lezen niet gemakkelijk, maar er is zo veel meer:
toneelstukjes, dansjes, spullen meenemen van thuis,
onderwerpkringen, kringgesprekken, weekplan
af of niet. De gesprekken aan tafel zijn heel wat
dynamischer dan eerst. Jenaplan is natuurlijk, maar niet
vanzelfsprekend!
We fietsen nu iedere dag met de kinderen door het
bos, en zien eens een schichtig hert, dan weer een
vluchtig eekhoorntje en altijd wel vogels in vele soorten
en maten. We horen spechten. In de herfst zagen
we iedere dag de paddenstoelen verder de grond
uitkomen. We verbazen ons over de rijp op het gras, de
zonnestralen door het bladerdak of we balen dat het
regent. En nee, dat vinden mijn dochters niet iedere
dag fijn, en zeker niet in de winter. Maar ondertussen
zien we zoveel en kletsen we over van alles. We maken
een fietstocht door het bos om uit te komen in onze
natuurlijke habitat met de juiste jenaplangrond!
Groeien maar!
Foto’s: Helle de Graaff
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“Op ons groene plein schept de rui

Schoolreportage: het natuurlijke schoolplein van D
Geert Bors
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imte zélf de omgangsregels”

De Mheen

De Gemeente Apeldoorn wilde meer oppervlak om hemelwater op te vangen.
Jenaplanschool De Mheen wilde een groen speelplein. Eén en één werd drie. Aan
het eind van de zomervakantie van 2015 bouwde een team vrijwilligers onder
professionele begeleiding het plein om. De effecten zijn soms onvermoed: “Pas in de
gymzaal zien we wat voor sprongen de kinderen maken in hun grove motoriek”, zegt
stamgroepleider Marian van Luijk.
Donderdag 25 januari. Het leven van vlees en bloed heeft
zich vandaag opgedrongen aan mij, als verslaggever, en
aan de Apeldoornse jenaplandirecteur Ben Hilderink,
als gastheer op zijn school: ik heb gebeld dat ik mijn
zoontje van acht maanden bij me heb en dat hij
vanochtend verhoging had. Geen probleem, stelde
de schoolleider: vannacht had zijn dochter met haar
jongste naar de huisartsenpost gemoeten en was opa
Hilderink ingesprongen in het gezin. En zo doorkruist de
microbiologische natuur van virusjes en ander ongemak
vanochtend de professionele, ordentelijke rollen, die we
gewend zijn ten opzichte van elkaar te spelen.
Slotgracht
Eigenlijk brak de natuur vorige week al in, toen ik
contact zocht voor een afspraak. “Een gesprek over ons
natuurlijke schoolplein? Prima! Sterker nog, er is gisteren
in de storm een boom op het plein omgewaaid – een
flinke, die in de zomer veel schaduw bood.” Ik stelde
het me voor als een exemplaar in een bomenrij aan
de rand van het plein, maar straks zal ik zien dat het
stormslachtoffer – een oude berk – op een aanzienlijk
dramatischer plek ter aarde stortte. Voorlopig sta ik
voor een school, omgeven door veel groen en een stevig
dalend talud naar een watertje dat als een slotgracht
rondom de school en de wijk ligt. Het ziet er behoorlijk
idyllisch uit, met meerkoeten en eenden, ware het niet
dat het water ondoorzichtig lichtbruin is.
“Het is schoon water, maar het kleurt bruin door
oer, ijzeroxide die hier in de bodem zit”, vertelt Ben
Hilderink in zijn kantoor. Water was de sleutel tot de
totstandkoming van het natuurlijke speelplein. Het
begon allemaal in 2012, toen Karsten Orth, ontwerper
openbare ruimte bij de gemeente, in gesprek kwam
met de school. “Karsten is een enorm enthousiast,

ruimdenkend en doortastend persoon. Hij spoorde ons
aan uit te spreken wat we wilden en niet meteen in
beperkingen te denken. En dan zie je soms dingen heel
mooi in beweging komen – er valt je een gelukje ten
deel, een enthousiaste groep komt in beweging. We
begonnen samen met de kinderen na te denken over
hoe we onze buitenspeelgelegenheid zouden kunnen
inrichten.”
Hemelwater
Het belangrijkste geluk dat de school toeviel: in
2015 kwam de gemeente tot het besef dat ze meer
hemelwater uit het riool zouden moeten houden. Op
dat moment werd 1 +1 drie. Met een van gemeentewege
gestimuleerde onttegeling van het schoolplein, waardoor
er een grote hoeveelheid water via stukken zand en gras
de bodem in zou kunnen zakken, kon de school meteen
óók haar natuurlijke speelterrein realiseren.
Een sponsorloop later was er 8.000 euro extra in kas en
zo kon een gespecialiseerde tuinman die al eens een
perk op een andere jenaplanschool had aangelegd, aan
de slag. “Een enorm project, waarvoor hij de laatste
week van de vakantie gereserveerd had en waarvoor
iedere dag een horde ouders vrijwillig kwam bijdragen,
net als teamleden en oud-leerlingen. Daar werd een
buis ingegraven, hier werden muurtjes gemetseld.
En inderdaad, op vrijdagmiddag was het af. Toen de
kinderen op de eerste maandag naar school kwamen,
kwamen ze op een heel nieuw plein.”
Het was zo’n moment dat de oude ‘mheen’ misschien
wel herleefde, zegt schoolleider Hilderink, terwijl hij zijn
bezoek naar het plein leidt: “Er zijn meer instanties in
deze wijk die ‘Mheen’ heten. Het verwijst naar wat deze
plek van oudsher was: hier lagen de mheentgronden.
Dat waren vroeger stukken groen waarvan eigendom en
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Het natuurlijke schoolplein
van De Mheen

beheer gemeenschappelijk was. Dan kun je bijvoorbeeld
denken aan bos voor hout, gras- en heideterreinen voor
het grazen van je dieren. Dat idee van een gedeelde
verantwoordelijkheid past bij een school die een leef- en
werkgemeenschap wil zijn.”
Apenrots
Buitenspeeltijd op het schoolplein. Marian van Luijk
en Agnes Jansen, stamgroepleider in respectievelijk
onderbouwgroep De Vuurvlinders en middenbouwgroep
De Egels, lopen rond. Zij zijn betrokken geweest bij de
omvorming van het plein vanaf de eerste ideeënfase.
“We hebben kinderen laten meedenken over hun ideale
schoolplein”, begint Agnes. “En dan krijg je van alles van
een achtbaan tot een zwembad. Qua haalbare ideeën
kwam er tamelijk eenduidig uit dat kinderen een heuvel
wilden, waarachter je je kunt verstoppen, en iets met
water.” “Het is frappant”, merkt Ben op, “dat kinderen
zelden kiezen voor een kant- en klare speeltuin. Ze wíllen
wel een glijbaan, maar dan nét anders.”
En nét anders is er zeker gekomen, inclusief heuvel (‘de
Apenrots’) en waterpartij. “Het draadcircus is behouden, de
zandbak is er nog, maar verder was het een tegelplein met
veel geparkeerde fietsen en een enkele struik”, vat Marian
de oude situatie samen. Met goede herinneringen kijken zij
en Agnes terug op die intense laatste zomervakantieweek
dat met vereende krachten het plein werd omgetoverd.
“De tegels gingen eruit en er was het plan om de zandbak
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te verplaatsen”, zegt Marian, “Maar eenmaal bezig, word
je ook praktisch: weet je, die zandbak blijft waar die is!”
Agnes vult aan dat er zich veel natuurlijke keuzemomenten
aandienen tijdens zo’n werkweek: “Het apenkooi-idee van
een route, die je kunt lopen over boomstammen zonder de
grond aan te raken, ontstond gaandeweg, al doende.”
De resultaten van de balans tussen plannen en
improviseren, tussen de aanwijzingen van de expert
over hoe je een muurtje solide maakt en de persoonlijke
invulling van de uitvoerende ouder, schijnen overal door:
hier staat een superstrak tegelmuurtje, verderop is er een
met geheime gaatjes erin en daar is zelfs in een muurtje
een schuine baan voor knikkers en autootjes aangelegd.
“Waar zo’n natuurlijk speelplein toe leidt”, zegt Agnes,
“is dat het landschap zelf de regels en de grenzen van
het samen spelen oplegt. We hebben geen linten, geen
strepen op de grond nodig. Heel even maakten we ons
druk hoe het zou zijn als tweehonderd kinderen tegelijk
op de Apenrots zouden willen spelen, maar dat regelt zich
vanzelf.” “Twee regels volstaan”, vult Marian aan: “Er is
een denkbeeldige lijn waar de jongsten mogen spelen en
de groten gaan niet op de voertuigen van de kleinen.”
Storm
De middenbouw gaat naar binnen, inclusief Agnes. De
jongste kinderen spelen verder. Marian wandelt rond,
heeft gesprekjes met kinderen en leidt de blik van haar
gast. Naar een grote stam bijvoorbeeld: “Daar zit vaak een
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groep kinderen aan en dan zie je ze er overheen hangen
en plannen maken. Zo democratisch als de Ridders van de
Ronde Tafel.”
Even later: “Kijk eens naar die twee, daar. Hoe ze die hoge
stap nemen, de Apenrots op. Voor die achterste, is dat
een heuphoge stap.” Het zijn een jongen en een meisje,
die een spel doen waarbij de een de ander volgt. Eerst die
hoge stap, en nu over de boomstammen. “Je kunt hen
waarschuwen dat het glad is, met dit vochtige weer, maar
dat voelen ze prima zelf.” Het meisje loopt vaardig door,
de jongere jongen voelt, tast, slaat een stukje stam over
en klimt er weer op waar hij zich in balans voelt. “Wat de
effecten van dit plein zijn, merkten we pas in de gymzaal.
Daar zíe je de grove motoriek met sprongen vooruitgaan,
door de hindernissen die ze in hun spel hebben leren
nemen op het plein.”
Zo’n hindernis vormde ook de berk die omging in de storm.
“Met de kleuters was ik al de hele dag bezig met de storm.
We zagen de takken waaien. Een kind zei: ‘Dat is de wind.’
‘Nee, het stórmt’, zei een andere kleuter. We gingen ons
afvragen wat het verschil is. We gingen testjes doen met
hoe hard je moet blazen om een blokje om te krijgen. En
bij het buitenspelen, zijn we in de wind gaan hangen.” Tien
minuten na het buiten spelen, ging die boom om. Niet ver
van de kleuteringang. Ouders baanden zich ’s middags een
weg langs en over de boom en maakten er een spel van
met hun kinderen. Nu, een week later, spelen de kinderen
met de verzaagde stammetjes en takken.
Achter haar lokaal is er een binnentuin, een rustige
plek voor de jongsten. Met een blote voeten-pad, een
bruggetje, en een fraai kunstwerk waarop de metamorfose
van pop tot vlinder verbeeld is. Marian is op een vraag
van een ouder blijven kauwen: had de school wel buiten
moeten gaan spelen, als er code rood was afgekondigd?
Hoe zit dat met risico en verantwoordelijkheid? Hoe zit
dat met een KNMI en hun weeralarmen? Hoe zit het met
ouders die hun kinderen toch ook naar school gebracht
hadden die dag? De natuurlijke werkelijkheid dringt zich
vaker op aan kinderen, bijvoorbeeld in de omgang met
onderbouwcollega Ria, die na vier jaar ziekte overleed: “Bij
samen vieren hoort ook dat je een verdriet samen kunt
beleven. En deze jongste kinderen kunnen dat zo mooi
bij zichzelf laten. Bij kleuters komt het als het komt: het
kan een zieke opa zijn of een dode worm, die opeens een
gesprek over Ria doet ontstaan.”
Melk en honing
Van vlinders naar bijen. Een moment van ‘melk en honing’:
met een warmgemaakt flesje moedermelk voor zoonlief,
ben ik weer terug in Ben Hilderinks kantoor. Op Twitter
betitelt hij zich, direct na schooldirecteur, als imker en
koorzanger. “Ja, ik heb zes bijenvolken in en om Zutphen.
Het is begonnen op de middelbare school. De vader van

een fietsgenoot was imker. Ik vond dat enorm fascinerend
en heb een paar jaar later mijn imkerdiploma gehaald. Dat
heb ik nu veertig jaar op zak.”
Er zit wel meer voorkeur voor natuur en milieu in zijn
biografie: “Ik heb ooit een derdegraads bevoegdheid
biologie gehaald. Op een school waar ik werkte, hield één
collega veel van geschiedenis, een tweede was goed in
aardrijkskunde – nou, dat deel van de wereldoriënterende
vakken deden zij graag en ik nam de biologie voor mijn
rekening.”
“Waarom het toch vooral basisonderwijs en niet
biologie werd, heeft te maken met mijn gevoel voor
rechtvaardigheid. Mijn vader moest heel veel moeite doen
om mij niet naar de lts gestuurd te krijgen. Ik zat qua
schoolprestaties in de groep waarbij getwijfeld werd of
we naar de hbs konden, en omdat mijn vader in die tijd
textielarbeider was, vond de school het voor de hand liggen
mij naar de lts te sturen.” Pa Hilderink schopte het later
onder andere tot wethouder. “Een man met een drive”,
zegt zoon Ben. En die drive heeft hij voor onderwijs: “Het
mág niet dat het beroep van je ouders de blik inkleurt over
wat jouw mogelijkheden zijn. Ik vind dat onderwijs nooit
mag uitgaan van zo’n soort ‘predestinatie’.”
Oudergemeenschap
Heeft het leiden van een school overeenkomsten met hoe
een bijenvolk georganiseerd is? “Ha, mooie vraag. Nou,
bijenvolken zijn heel afhankelijk van hun koningin. Dat
is hier toch wel anders: heilig zijn hier bijvoorbeeld de
Buitendagen. We gaan hier niet op schoolreisje, maar het
buitenterrein wordt gebruikt voor een dag die in het teken
van een bepaald thema staat. Ouders nemen een grote rol
in de organisatie daarvan. Dat is één van de sterke tradities
op deze school, waaraan je als directeur niet eens zou
wíllen morrelen.”
Alsof de gebundelde kracht van het beheer van de
oude mheengronden doorgegaan is tot in het heden,
beschrijft Hilderink de inspanningen van de ouders van
zijn school: “Er zit een grote, autonome kracht in deze
oudergemeenschap. En ik heb ook een team dat weet wat
het wil. Dat zie je aan hoe ons natuurlijk schoolplein tot
stand gekomen is.”
“Je voelt je als school gedragen door de gemeenschap “,
zegt de directeur. “Het is behoorlijk uniek hoe sterk die
banden zijn. Veel ouders blijven ook hangen. Er zijn er die
al tien jaar geen kind meer hier op school hebben en toch
betrokken blijven. We hebben zelfs mensen die inmiddels
opa en oma van de school geworden zijn.”
Dus nee, komt Hilderink terug bij de vergelijking met bijen:
“Mijn positie is niet die van een bijenkoningin. Mijn rol
doet ertoe, maar als ik over twee jaar met pensioen ga,
blijft deze betrokken cultuur behouden. Het zit in de genen
van de school.”
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Een succesvol groen schoolplein? B

Praktijkonderzoek: de mening van ouders ov
Marit de Koning

Als ik kijk naar schoolpleinen, zie ik… een grijze vlakte of groene oase. Tegels maar
ook zanderige heuvels, betonnen randen en bloemen met bezoekende bijtjes, een
klimboom, maar ook een koppelduikrek. Er zijn veel manieren om een schoolplein
in te richten, waarmee je een enorme invloed uitoefent op de buitenervaring van
kinderen. Met zoveel keuze, wat is dan wijsheid? Marit de Koning (IVN) onderzocht
de mening van ouders over groene pleinen.
Wat hebben we onderzocht?
We hebben onderzocht wat ouders denken over en
belangrijk vinden aan een schoolplein. Hierbij lag de
nadruk op groene pleinen – schoolpleinen met natuurlijke
elementen zoals planten, gras, heuvels, water en soms ook
dieren. Natuur die aanwezig is op zo’n plein staat er niet
alleen voor de sier of als erfafscheiding. Het is bedoeld om
in en mee te spelen.

veld. Maar zeker ook scholen dragen hun steentje bij.
Bijvoorbeeld door een groen schoolplein aan te leggen.
Dat is niet alleen gezond. Je kunt zo’n groen plein ook
heel goed inzetten als een buitenonderwijsruimte.
Leren over de natuur door bijvoorbeeld een moestuin,
maar evengoed leren door de natuur over afstanden,
snelheden, kleuren, kunst, taal en ga zo maar door. Al met
al lijkt natuur ook in de vorm van een schoolplein kansrijk.

Waarom hebben we dit onderzocht?
Als persoon met een pedagogische verantwoordelijkheid
probeer je kinderen in elk aspect van hun leven dát te
bieden wat ze nodig hebben om te kunnen groeien en
zich te ontwikkelen. Eén van die aspecten is de fysieke
omgeving en hoe deze wordt ingericht. Een natuurlijke
fysieke omgeving biedt uit zichzelf tal van ontwikkelingsen leermogelijkheden, en lokt uit tot ontdekken en
groeien. Uit eerder onderzoek weten we dat een
natuurlijke omgeving goed is voor de mentale en fysieke
gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Om een
greep te doen uit de resultaten: in een groene omgeving
bewegen kinderen meer, laten ze meer creatief spel
zien en herstellen ze zich sneller van stress. Met andere
woorden, natuur is een kansrijke invulling van de fysieke
omgeving.
Tegenwoordig groeien veel kinderen op met een afstand
tot de natuur. Zeker in de stad waar maar weinig natuur
in de buurt is. Als die er wel is, is het vaak moeilijk of
onveilig voor kinderen om daar te komen. Sinds een
paar jaar wordt er vanuit verschillende kanten actie
ondernomen om groen weer terug in het leven van
kinderen te brengen. Gemeenten doen dit bijvoorbeeld
door speelbossen en groene speeltuinen aan te leggen.
Ouders halen de tegels uit de tuin en doen een grasmat
erin of gaan lekker met hun kind naar strand, bos of

Groene pleinen bieden echter niet alleen kansen, ze
vragen ook wat. Ze kosten veel tijd, geld en energie in
de aanleg, maar ook in het latere onderhoud van het
plein. Daarbij zijn groene pleinen niet altijd een blijvend
succes. Soms wordt de vergroening teruggedraaid. Gras
en planten worden dan weer vervangen door tegels.
Zonde, want niet alleen ontneem je de kinderen een
voedende omgeving, ook gaat de tijd, energie en het
geld dat is geïnvesteerd in het opzetten van het groene
plein verloren. Eerder onderzoek naar de succes- en
faalfactoren van groene pleinen toonde aan dat ouders
een belangrijke factor zijn. Ze kunnen een succesfactor
zijn door de school bij te staan in raad en daad, of een
faalfactor als ze constant klagen en niet bereid zijn tot
meedenken of meehelpen.
Gelukkig weten we ook uit eerder onderzoek dat
communicatie en samenwerking tussen school en ouders
conflict voorkomt, zorgen om vieze kleding en veiligheid
vermindert en zorgt voor meer bereidheid vanuit de
ouders om te helpen met het onderhoud van het groene
schoolplein. Met andere woorden, voor succes is het
belangrijk dat de gedeelde verantwoordelijkheid voor
het kind en de pedagogische omgeving ook écht met
elkaar wordt gedeeld. Alleen ouders op de juiste manier
betrekken bij een groen plein kan uitdagend zijn en het
starten van een samenwerking lastig als je niet weet
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Betrek je ouders!

ver groene pleinen
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Een succesvol groen
schoolplein? Betrek je
ouders!

hoe de ander ergens over denkt. Wat nou als ouders
geen natuur op een plein willen? Ze er de voordelen en
het belang niet van zien? Of als ze boos worden omdat
hun kinderen met vieze kleding thuiskomen? In ons
onderzoek wilden we hier graag meer duidelijkheid over
scheppen. Met de uitkomsten willen we inzicht geven
in de gedachten van ouders én handvatten bieden voor
samenwerking.
Hoe hebben we onderzocht?
Om dat te onderzoeken hebben we ouders van kinderen
uit groep 4, 5 en 6 van vijftien scholen bevraagd. Eén
school had twee schoolpleinen, dus in totaal deden zestien
schoolpleinen mee. Hiervan waren acht pleinen groen en
acht pleinen betegeld. Alle kinderen uit groep 4, 5 en 6
kregen een papieren vragenlijst mee om aan hun ouders
te geven. In deze vragenlijst zaten vooral multiple-choice
vragen, maar ook een paar open vragen. Na het invullen
werden de vragenlijsten per post opgestuurd. In totaal
hebben 440 ouders gereageerd. Doordat zowel ouders
met groene als betegelde pleinen de vragenlijst hebben
ingevuld konden we vergelijkingen maken tussen de
mening van ouders die wel ervaring hebben met een
groen plein en degenen die dat niet hebben.
En wat kwam daar uit?
Uit ons onderzoek bleek dat alle ouders, ongeacht of
ze een groen of betegeld plein hebben, het belangrijk
vinden dat kinderen op een schoolplein kunnen bewegen,
met elkaar kunnen spelen, verschillende spelletjes
kunnen spelen, kunnen leren over de natuur en om
verantwoordelijk om te gaan met de omgeving en elkaar.
Uit eerder onderzoek weten we dat een groen plein bij
kan dragen aan al deze elementen, maar dat hoeft niet te
betekenen dat ouders dit zelf ook zo ervaren. De groep
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ouders die wij hebben bevraagd deed dat grotendeels wel.
Groene pleinen werden beter beoordeeld dan de betegelde
pleinen op bijna alle vlakken, behalve het met elkaar
kunnen spelen en leren verantwoordelijk om te gaan met
elkaar. Daarin werden groene en betegelde pleinen gelijk
beoordeeld. Kortom, in de ogen van ouders draagt een
groen plein bij aan aspecten die zij belangrijk vinden.
Ook hebben we ouders de open vraag gesteld wat ze
denken dat de voor- en nadelen zijn van een groen
schoolplein. Zoals in afbeelding 1 te zien is, noemen
ouders veel voordelen van een groen plein. Een voorbeeld
van een verwachting van een ouder met een betegeld
plein: “vrolijker aanzicht en leuker om te spelen”. Als ze
ervaring hebben met een groen plein zien ouders meer
verschillende voordelen; hun beeld heeft zich verbreed
en verdiept. Een voorbeeld van een reactie: “Het daagt
kinderen meer uit tot spelen en daardoor ook tot leren.
Kinderen komen meer tot ontdekken en ieder kind kan
meer aan zijn behoefte komen.”.

Afbeelding 1. In de grijze cirkel staan de onderwerpen die ouders
met betegelde pleinen noemden als voordeel van een groen plein.
In de groene cirkel staan de onderwerpen die ouders met groene
pleinen noemden.
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Dat ouders positief zijn over groene schoolpleinen blijkt
niet alleen uit de voordelen die ze noemden bij de open
vragen. Het blijkt ook dat ouders met groene pleinen
hun schoolplein een hoger cijfer geven dan ouders met
een betegeld plein, zeggen meer tevreden te zijn met het
groene schoolplein en de atmosfeer beoordelen als beter.
Zien ze dan geen nadelen? Jawel; vooral in het onderhoud,
de viezigheid, het gebrek aan overzicht en er zijn zorgen
om de veiligheid. Deze onderwerpen werden zowel
genoemd bij de verwachtingen door ouders met een
betegeld plein, als bij de ervaringen met nadelen door
ouders met een groen plein. Met andere woorden,
ouders lijken over het algemeen een realistisch beeld te
hebben over de nadelen van een groen plein. Dit betekent
overigens niet dat ze al die nadelen ook erg vinden, zoals
deze ouder opmerkte: “vieze kleren maar dat is niet erg”.

Onderwijskundige Marit de Koning is projectleider
bij IVN. Het onderzoek is onderdeel van het
overkoepelende project ‘De ‘leer’kracht van groene
schoolpleinen’.
Zie: www.hsleiden.nl/natuur-en-ontwikkeling-kind

Tot slot hebben we aan de ouders met een groen
schoolplein vragen gesteld over betrokkenheid bij het
schoolplein. Allereerst is gevraagd hoe ze betrokken
zouden willen zijn bij het ontwerpen als ze opnieuw
het ontwerpproces konden doorlopen. Hierop gaf de
meerderheid aan inspraak te willen op het ontwerp via een
representatieve groep, zoals de ouderraad of een commissie.
Maar een plein houdt niet op met de aanleg, dus vroegen
we ouders ook of ze bereid zouden zijn tot helpen met
activiteiten en onderhoud op/van het plein. Hoewel ouders
bereid zijn tot helpen, is dit beperkt in de frequentie.
Om meer grip te krijgen op waarom ouders wel of
niet willen helpen hebben we ze gevraagd of iets ze
belemmerde met helpen. Hierop kwamen reacties als
“Fulltime aan het werken en niet echt groene vingers”,
“Het komt altijd op dezelfde schouders neer” en “De
school vraagt het niet.”. De meest voorkomende reden was
tijdgebrek, waarbij een deel van de ouders aangaf hier ook
geen tijd aan te wíllen besteden.
Wat kunnen we daarvan leren?
Denk eerst als school goed na waarom je een groen
schoolplein zou willen en ga hierover in gesprek met
ouders. Verkoop hierbij het groene plein niet als een
heilige graal die fantastische resultaten op zal leveren,
maar ga de dialoog aan over zowel de voor- en nadelen, de
overwegingen die hierbij komen kijken en wat in het geval
van jullie school en leerlingenbestand geschikte invullingen
en oplossingen zijn. De nadelen van een groen plein
hoeven zeker niet het einde van het project te betekenen,
maar kunnen juist ook mooie aanknopingspunten geven
om het gesprek en de samenwerking aan te gaan. Ook met
ouders die zich wellicht bij andere onderwerpen meer op
de achtergrond houden.
Ons advies is om als school zijnde ouders te betrekken, bij
zowel de startfase van het groene schoolplein als daarna,
op alle vlakken: meedenken, meepraten en meehelpen.
Hierin zal je als school wel constant op zoek moeten zijn
naar de balans in het betrekken van de ouders zonder ze
hierbij te overvragen.

- maart 2018

13

Mijn oudoom leerde me: meer wete
Mijn natuurervaring, deel 2
Geert Bors

“In onze tijd staan de speelse natuurervaringen onder
druk”, betoogde Kees Both in een Springzaadlezing in
2013. En dat terwijl onderzoek uitwijst dat juist die vroege
kennismaking de belangrijkste factor is voor het ontstaan
van volwassen betrokkenheid bij natuur. Rond diezelfde
tijd werkte Geert Bors mee aan een biodiversiteitsproject
in de kinderdagopvang, waarin hij dergelijke verhalen
verzamelde. Dit is zijn eigen vroegste natuurervaring.
Opa kocht voor mijn vader een huis, waarin zijn zoon
een eigen zaak kon beginnen. Mijn ouders waren net
getrouwd en dit was voor hen een grote onderneming,
in een volstrekt onbekend dorp, een nieuwe habitat.
Ze moesten alle zeilen bijzetten om een klantenkring
op te bouwen. Dat ze de waanzinnige luxe hadden van
een brede lap grond van honderd meter diep achter
hun huis, ontging hen volkomen. Ze hadden weinig met
dieren of planten.
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Oude boomgaard
De tijd dat ons
achterplaatsje te
klein voor me werd en ik die honderd meter ging
verkennen, viel samen met de jaren dat een oom van
mijn vader zich met regelmaat kwam ontfermen over
de tuin. Hij en mijn opa waren van de generatie die
twee wereldoorlogen had meegemaakt en vonden het
onbestaanbaar dat mijn ouders de oude boomgaard
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en geeft meer verwondering
met appels, peren, pruimen, kersen en perziken zo
veronachtzaamden. Hele weekenden snoeide, spitte
en plantte Ome Joos. Zijn wat broze, maar zwijgzaam
arbeidende verschijning, half verscholen achter bomen
en struiken, fascineerde me.

Een boom werd meer dan een ding om je
achter te verschuilen of om in te klimmen.
Tijdens de middagboterham verdween alle broosheid, als
Ome Joos mijn ouders onderhield over hun tuin en zich
opwierp op als vroege pleitbezorger voor de Club van
Rome. De gesprekken gingen mijlenver boven mijn pet.
Toch lukte het Ome Joos me soms me op mijn niveau aan
te spreken, wanneer hij me dialectwoorden voor aalbes
en kruisbes leerde, me wees op de doorns van de tweede
en me liet zien hoe de sijs van de groenling verschilde.
Als ik weer eens door een groot spinnenweb gelopen
was, vertelde hij hoe onschuldig die vervaarlijk ogende
kruisspinnen waren, maar hij onderwees me ook over
hoe giftig dat fraaie vingerhoedskruid was. Via zijn blik
opende de natuur zich in zijn verscheidenheid. Zonder
dat ik het toen zo kon formuleren, leerde ik hoe kennis je
zicht op de werkelijkheid kleurt. Bij Ome Joos werd een
boom meer dan een ding om je achter te verschuilen of
om in te klimmen.
Grindgat bij de steenfabriek
Hoe verder ik van het huis vandaan kwam, hoe
spannender het werd. Hoe ouder ik werd, hoe minder
ook ik van Ome Joos zag. Hij werd te oud om de reis
naar ons dorp te ondernemen. Afgezien van mijn

vader die er het kartonnen verpakkingsmateriaal uit
zijn winkel verbrandde, was de tuin van mijn vriendjes
en mij. Met een van hen oogstte ik stiekem aardbeien
en kersen, die we in een schaal in mijn slaapkamer
verstopten en ’s avonds bijna niet durfden op te eten
omdat we onze tanden al gepoetst hadden.
Het stuk voorbij de fruitbomen en de bessenstruiken
was een woestenij van brandnetels en braamslierten,
waartussen we hutten bouwden en oorlogje speelden.
Aan de uiterste grens van de tuin stonden hoge bomen,
waarin we leerden klimmen. Maar na enige tijd trokken
we ook daar voorbij, ondanks mijn moeders gebod dat
“honderd meter genoeg was”, naar het grindgat bij
de steenfabriek, dat vol karpers, brasem en voorns zat,
langs stijlrandjes, over akkers en weilanden – soms met
een boze boer achter ons aan.
Weer een generatie verder
Toch is Ome Joos aanwezig gebleven. En niet alleen
door het kleine logeerkamertje dat bij ons thuis nog
altijd ‘de kamer van Ome Joos’ heet. Hij is er wanneer ik
nu in mijn eigen moestuintje sta en mijn jonge zoontje
alvast iets probeer te vertellen over kapucijners, radijsjes
en aardbeitjes. Wanneer ik me op zaterdagmiddag met
mijn handen in de klei afvraag waarom ik ook weer
eerst mijn werkweek heb om daarna bij groenteboer
en supermarkt mijn fruit te gaan kopen. Of wanneer ik
de fascinatie voor het leven zelf voel wanneer uit een
ogenschijnlijk zielloos stokje bonenkruid in de lente
toch weer groene takjes schieten. Hij is er ook, als ik
bedenk dat het nog veel te vroeg is om mijn kleintje te
waarschuwen om van vingerhoedskruid af te blijven.
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“Natuurliefde is in onze neurologi
Een interview met Kees Both
Geert Bors
Het was in vele opzichten een leerzaam interview, stelt Geert Bors
achteraf vast, na een gesprek met zijn voorganger-hoofdredacteur.
Kees Both bevragen over ‘natuur’ in relatie tot ‘Jenaplan’ was
eigenlijk een mission impossible. Toch kwam het goed. Kees Both:
“Hoe heb je het met kinderen over de klimaatcrisis en de plastic
soup? Ik denk dat het antwoord gelegen is in een pedagogie van
de hoop. Als opvoeder wíl je toch ook in de wereld geloven?”
Kees Both ontvangt in zijn studiekamer op de eerste
verdieping. Alsof het zo moest zijn in de Wereld van Kees
Both, kijkt de kamer, in het huis dat hij en zijn vrouw een
paar jaar geleden betrokken, uit over een school met een
natuurlijk speelplein. De zon heeft het gewonnen van de
ochtendmist en schijnt zijn lage januarilicht naar binnen,
op een ronde tafel met koffie en peperkoek, en op de
volle, ordentelijke boekenkasten. Daar staat didactiek en
natuur, wijst Both aan. En hierachter de meer politieke
boeken over natuur en milieuproblematiek, en aan de
andere kant staan de filosofische en spirituele werken.
Gaandeweg het gesprek zal ik merken dat ik een
mission impossible heb gesteld voor mezelf en voor
mijn geïnterviewde. Kees Both te bevragen voor een
themanummer over natuur, over verwondering en
bezorgdheid als het gaat over natuurbeleving en milieu,
over biologie in relatie tot jenaplanonderwijs… tja, dat is
vragen of iemand zijn leven, een aandachtsgebied dat veel
groter is dan de som van zijn interesses en passies, de hele
geschiedenis van zijn denken en doen, zijn verrijking van
het gedachtegoed van Peter Petersen, eens even bondig
wil samenvatten.
Op iedere vraag is er een antwoord dat al eens
verscheen als artikel in Mensenkinderen. Of als compleet
themanummer. Of als boekbijdrage of lezing ergens in
den lande. En dus zal het ronde tafeltje in de loop van
de tweeënhalf uur dat we met elkaar praten gevuld
raken met boeken. Titels, auteurs, de kern in een paar
steekwoorden, kruisverbanden tussen de ene auteur en de
andere. En dus is dan ook duidelijk, dat dit themanummer,
zoals we het hebben ingevuld, niet eens het begin zal zijn
van wat erover gezegd zou kunnen worden.
Als ik één zuiver gedestilleerde wijze les ga meenemen
uit dit gesprek, dan zal dat de nadruk zijn die Kees Both
legt op de driehoek van leraar, kind én leerstof. “I, thou,
it”, zoals de onderwijsfilosoof David Hawkins het bondig
uitdrukte in zijn bundel The informed vision: Essays on
learning and human nature. Waar een pedagoog het bij de
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relatie leraarkind kan houden en de didacticus
vooral de kwaliteit van de leerstof en de overdracht
benadrukt, maakt Kees van drieën één. “Net als Peter
Petersen in de pedagogische situatie”, onderwijst hij. De
fascinatie voor fenomenen in de wereld bindt leraar aan
leerling en stuwt beiden voort. Dat is zoals Kees Both altijd
gedaan heeft: iedere nieuwe observatie met zijn kinderen
op de Harderwijkse school waar hij zijn carrière begon,
ieder gelezen boek, iedere opgedane ervaring werd
verwerkt tot nieuwe leermiddelen, nieuwe lesinhoud, een
mogelijkheid voor een kind weer anders kennis te maken
met de wereld.
Een eerste terloopse vraag – naar de opgezette torenvalk
en ransuil op de kast –leidt tot een uitwaaierende
beschrijving van Kees Boths acht jaren als leraar in
het basisonderwijs, en hoe hij in die jaren via zijn
studie pedagogiek en zijn scriptie over Angelsaksisch
leerplanonderzoek in contact kwam met Suus Freudenthal,
die net het artikel “Vraag het de mierenleeuw zelf maar”
gepubliceerd had, en door wie Kees kennismaakte met
Jenaplan.
“Wat heel interessant is, is dat die Engelse en Amerikaanse
leerplanonderzoeken er kwamen als reactie op de
Russische lancering van de Spoetnik. Opeens voelde
Amerika zich mijlenver achterliggen in technologische
ontwikkeling en werd de vraag gesteld: waar in ons
(techniek)onderwijs gaat het mis? Science op school mocht
niet langer het napraten van boekenkennis zijn, vonden
Amerikaanse onderwijskundigen destijds en begonnen
te bouwen aan heel nieuwe leerplannen. De een meer
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ische bedrading vastgelegd”
pedagogisch van aard, een tweede over leren als beleven,
een derde meer stevig technisch van aard.” Precies die
ruimte nam Kees Both ook, toen hij zijn betrokkenheid bij
het Jenaplan kon gaan combineren met zijn werk in onder
andere de modernisering van Nederlandse leerplannen
voor het natuuronderwijs.”
In 2006 droeg jij bij aan ‘topervaringen in de natuur’, een
project vanuit meerdere ministeries, waarbij de stelling
was dat kinderen voor hun twaalfde een dergelijke
‘topervaring’ gehad zouden moeten hebben, omdat het
een essentiële bijdrage levert aan milieubesef en een
waardering voor natuur in het latere leven. Heb jij zelf
dergelijke ervaringen gehad?
“Wij woonden in Amersfoort, op een kwartier lopen
van het bos. Je had daar een paar landgoederen en daar
speelden wij altijd. Bij een ven kon je de vleesetende
plant zonnedauw aantreffen of we vonden cantharellen,
die je kon eten. Ik heb niet één duidelijk afgebakende
topervaring, maar wat belangrijk is, is dat wij vrijheid

van beweging hadden. Toen ik negen was, had ik
een homerange van vier kilometer. Als je zo ver mag
rondzwerven, wordt de hele context een ervaring. Ergens
in dat leefgebied was er een club kinderen die ons vijandig
gezind was – daar moesten we ons voor dekken. En dan
was er een boswachter, die ons verbood bepaalde delen
van het bos in te gaan. Maar ik denk dat hij onze geheime
hut daar nooit gevonden heeft. Mijn topervaring is dus
niet één beeld, maar een sfeer waarin het fijn opgroeien
was. Later kwam nog scouting en weer later volgde de
Jeugdbond voor Natuurstudie.”
Met zo’n groot gebied heb je allicht niet maar één
ervaring. De algemene tendens in deze tijd is dat een kind
van negen toch wel enigszins in het zicht moet blijven.
“Ja, dat is waar. Ouders zijn bezorgder. Maar je moet
niet vergeten dat het landschap ook anders in elkaar zat.
Waar wij een tweebaansweg moesten oversteken – die
weliswaar de ‘Dode Weg’ als bijnaam had – loopt nu een
zesbaanssnelweg.”
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Een interview met
Kees Both
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Kun je ieder kind warm laten lopen voor een onderwerp
als natuur?
“Je kunt kinderen sleutelervaringen laten meemaken.
Neem vogelzang in de lente. Dan moet je met je groep op
heel ongewone tijden, heel vroeg weg. Dan mopperen ze
wel, maar Intussen zie je misschien een ree over een hek
springen of spechten bij hun nestholte. En wat ook helpt is
mensen die enthousiast vertellen. Een boswachter – zeker
als die écht in het groen is – is een autoriteit voor ze. Zeker
als hij of zij spannend gaat vertellen: ‘De vorige keer dat ik
hier was, zag ik … Misschien gebeurt dat weer’.”
En zonder een bos om de hoek?
“Het kan ook in en om school. Ik had altijd veel dieren in
de klas. Neem het probleem dat wij constateerden dat er
opvallend veel beesten werden doodgereden. Wij zijn dat
gaan inventariseren met de klas en lazen in de krant dat er
in Flevoland een relatief hoog aantal ongelukken gebeurde
door de kleur van de bussen. Die waren groen-grijs en we
zijn gaan onderzoeken bij de weg langs onze school op
welke afstand je welke kleur kunt zien. Zo hebben we als
klas ook eens ontdekt hoe het toch kwam dat we de hamster
– die in een hoge aquariumbak zat – toch vaak buiten zijn
bak aantroffen. Op een ochtend zagen we hem bovenop, in
plaats van in, z’n molentje klimmen en steeds weer vallen.
‘Hij denkt dat het nacht is, meester. Snel, de gordijnen dicht!’
Hij bleef het proberen, tot hij een keer boven kwam en met
een sprong het aquarium uit was. Er zit zoveel moois in het
toelaten van het oncontroleerbare in je klas. Voor rekenen
kon ik een groep de opdracht geven om buiten een miljoen
te gaan zoeken – ze kwamen met een pot zand terug en
vonden een manier om het zand tellen – of om de hoogte
van de vlaggenmast te gaan meten: slimme Frits vond zelf de
stelling van Pythagoras uit, door de hoogte van een hekje en
de schaduw van het hekje te meten, en met de lengte van
de schaduw van de mast de hoogte te berekenen. ‘Bij Both
is het een beetje roerig in de klas, maar ze werken wel hard’,
merkte een inspecteur ooit op.”
Kan het als mens zo zijn dat je gewoon niks met natuur hebt?
“Je hebt het begrip biophilia, en ik denk dat wij als mens
‘bio-fiel’ zijn. Dat gaat ver terug. Ik denk dat het in onze
neurologische bedrading vastgelegd is dat we reageren op
natuur.”
Je ontkomt dus niet aan een reactie?
“Zelfs afkeer is een reactie. De antropoloog, bioloog en
psycholoog Buytendijk had het over onbevangenheid: dat
komt niet uit jezelf alleen, maar het gaat er ook om dat
dingen zijn die zich voor je openen. Daar wordt onderwijs
interessant, want je hebt je tot dingen te verhouden.
De inhoud – het ‘it’ in de ‘I, thou, it’ van Hawkins – doet
er pedagogisch toe. Dat gebeurt in Peter Petersens
‘pedagogische situatie’ ook. Hij heeft het over elke dag
tegemoetzien als een stuurman op een schip. Je moet de
richting weten, maar je weet niet precies hoe de dag zal
verlopen. Het vraagt openheid naar de situatie. Geen starre
aandacht, maar een flexibele attentheid om onbevangen
op situaties te reageren.”

Je kunt kinderen brengen bij de verwondering, maar
ze zien ook dat er milieuproblemen zijn. Hoe zou jij
een stamgroepleider anno nu aanraden om met dat
spanningsveld om te gaan?
“Zelf kan ik wakker liggen van de dreiging van
kernwapens. Er hoeft maar iets uit evenwicht te raken en
een conflict kan mondiaal uit de hand lopen. Dan blijft
het echt niet beperkt tot Korea. Ik kan daar als individu
weinig aan doen, behalve alle clubs die er wat tegen doen
steunen. En tegelijkertijd is er zoveel schoonheid. Hoe heb
je het er met kinderen over? Ik denk dat het antwoord
gelegen is in een pedagogie van de hoop. Lea Dasberg
sprak daar al over in relatie tot de Koude Oorlog. Je moet
ernaar streven kinderen een actieve hoop mee te geven,
een hoop waarmee ze op hun niveau, in hun leefwereld
iets kunnen doen. Lennart Vriens betoogde in 1988 in
zijn proefschrift ‘Pedagogiek tussen vrees en vrede’ dat
opvoeders ook een politieke verantwoordelijkheid te
nemen hebben: het is aan hen om voor te leven dat het
leven zin heeft en de wereld de moeite waard is. Je neemt
kind én wereld serieus en ja, als opvoeder wil je toch ook
in de wereld geloven?”
En behalve de wakkere nachten, heb jij dat geloof in de
wereld ook?
“Soms kan ik denken: zal de generatie na ons ons niet
uitspugen – dat we hen met zo’n erfenis laten zitten?
Maar ik merk dat pubers van nu vaak veel optimistischer
zijn. En dat maakt mij ook weer wat optimistischer. Je
hoort ze zeggen: wij gaan niet zeuren, maar aanpakken.
Daar heb ik fiducie in. Neem Boyan Slat, die jongen die de
Ocean Clean Up op poten gezet heeft. Die zegt daarmee:
zwam niet, handelen, nu!”
Nieuwe literatuurreferenties volgen. De boekenkast met
natuurfilosofie en de meer spirituele thema’s wordt ook
nog bezocht. Kees vertelt over zijn studie, waarover de
Wageningse hoogleraar transformative learning Arjen
Wals hem aanraadde zichzelf vooral te beperken. Vol
vuur spreekt hij over de in Nederland tamelijk onbekende
Nel Noddings en haar ‘ethics of care and education’, die
centraal staat in enkele hoofdstukken.
En ergens aan het eind valt de Stichting Groene
Pedagogiek, waarvan Kees Both een van de oprichters
was en waarvan hij inmiddels erelid is. Hij mailt later
dat hij van een lid van de stichting een mooi verhaal
gehoord heeft: “Een lid van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant zou spreken bij het openen van een nieuw
natuurcentrum, maar legde haar aantekeningen opzij
en vertelde in plaats van het voorbereide verhaal over
haar ervaringen op de basisschool, met ‘meester Both’.
Ik heb nagetrokken of zij in mijn klas zat, en inderdaad:
het klopte. Haar naam is Cora van Nieuwenhuizen en ze
is inmiddels Minister van Infrastructuur en Waterstaat.”
Moge dan ook op die manier Kees Boths liefde voor de
natuur en zijn pedagogie van de hoop doorklinken bij een
nieuwe generatie met politieke macht.
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Groen geeft andere spel
Columnreeks: intussen bij Ingrit op de Paladijn
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elregels dan beton
Hakan komt naar ons toe. We staan buiten omdat het
pauze is. Hij houdt twee knuisten voor zijn buik. “Kijk
juf!” Hij laat zijn knuisten zien en doet ze open. Er komen
een pissebed en een paar mieren tevoorschijn. Hij kijkt er
vertederd naar. Het is aandoenlijk om te zien hoe verwonderd deze kleuter is over deze kleine diertjes. Zeker als je
weet dat hij uit een straatcultuur komt. Drie broers, weinig
ruimte voor andere zaken dan je groot en sterk houden en
stoer zijn.

Waar een door mensen bedachte
inrichting overheerst, heersen
ook veel regels
De Paladijn is een echte stadsschool. We hebben een
gebouw in een schilwijk, naast het spoor. Als we onder het
station doorlopen, lopen we zo het centrum van Deventer
in. Toch zijn we niet helemaal van beton en van tegels.
Ons schoolplein is karig ingericht. Veel grijs en weinig
speeltoestellen. Maar dat komt omdat we naast de speeltuin van de buurtvereniging zitten. Iedere pauze hebben
we een heel grote speeltuin tot onze beschikking, waar
we volop gras en bomen hebben, waar we van de bult af
kunnen rollen en waar we kunnen spelen met takken en
zand en modder. Hoeveel geluk is dat, als je zo de pauzes
kunt doorbrengen, midden in de stad?
Kinderen die bij ons op school zitten, wonen in een wijk
waar steen en beton overheersen. Van huis uit krijgen
ze weinig mee over de waarde van de natuur. Kinderen
hebben natuur nodig. Misschien wel meer dan speeltoestellen en ingerichte speeltuinen met een voetbalkooi. Als
je natuur om je heen hebt, word je vanzelf vindingrijk en
ga je spelen en leren.
Waar een door mensen bedachte inrichting overheerst,
heersen misschien ook wel veel regels. En van veel regels

krijg je conflicten, want dan gaan mensen, en kinderen
zijn ook mensen, bedenken wat wel en niet mag. Wanneer
de bovenbouw in de pauze de schommels in de speeltuin
inpikt, komt de middenbouw klagen omdat zij ook willen
schommelen. Wanneer kinderen te lang op de draaimolen zitten, gaan andere kinderen bedenken dat er een
beurtensysteem moet komen. Zo heb je dus geen tijd om
te spelen, want je bent altijd druk met het naleven en bedenken van nieuwe regels. Druk om te bepalen wat jouw
ruimte en ruimte van anderen is.
De kinderen met de minste conflicten zijn de kinderen
die ergens een tak hebben gevonden, de hele speeltuin
gebruiken als gebied om achter elkaar aan te rennen en
die geen enkele boodschap hebben aan de inrichting door
mensenhanden. De kinderen die heerlijk op hun knieën in
het zand zitten, gaten graven en eigen eilanden maken.
En dat zijn ook de kinderen die na de pauze hun schoenen
kwijt zijn, omdat ze per ongeluk het gat hebben dichtgegooid waarin die schoen verstopt lag. De kinderen van
wie de moeders ’s middags verzuchten dat ze echt schoon
waren toen ze om half negen op school kwamen.
Die ruime speeltuin, met al die bomen, die ligt ook nog
naast een begraafplaats met veel groen. Als we pauze houden, doen we dat vaak iets langer dan eigenlijk
gepland. Met schitterende ogen komt een meisje uit de
bovenbouw naar me toe. “Juf…. Heb je dat gezien?” En
haar vingers wijzen naar een eekhoorn die door de takken
van de bomen springt. Glinsterende kinderogen proberen
hem te volgen. Ze legt me uit waar ze hem ziet. Totdat ik
roep: “Ja, ik zie hem, ik heb hem gevonden!”

Ingrit Rezelman werkt in de bovenbouw van de
Deventerse basisschool De Paladijn, een school in
transitie naar Jenaplan.
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If paradise is half as nice
Een botanische tuin als inspiratiebron voor leidinggevenden
Bas ter Avest
Uniek, holistisch en divers. Drie woorden die voor
pedagoog Bas ter Avest de botanische tuin van
Nijmegen typeren. Een overdonderend aantal planten
dat samen groeit, elkaar versterkt, met elkaar
verstrengeld is en een gebalanceerd geheel vormt.
Nog unieker is voor hem de manier waarop een bonte
verzameling medewerkers samen deze tuin in stand
houdt en naar een hoger plan brengt. Een beschouwing
over de mens in de natuur en de natuur in de mens.
Sinds oktober werk ik als vrijwilliger in de Nijmeegse
Hortus Botanicus. Rustig en sereen is het er als je ’s
ochtends de tuin inloopt, de stilte van een dag die gaat
starten. Vanaf een uur of negen wordt de tuin bevolkt
door een bont gezelschap. Vrijwilligers, jongeren die
re-integreren, mensen die de helende werking van
tuinieren nodig hebben om tot zichzelf te komen,
mensen die gezelschap zoeken of herstellen van
een burn-out starten de dag samen op met een kop
koffie (filterkoffie, op alle goede plekken drinkt men
filterkoffie) om daarna collectief in de tuin te werken.
We scheppen de omstandigheden
De opzet van de hortus in Nijmegen wijkt af van andere
botanische tuinen. Daar waar elders planten soort bij
soort in vakken gerangschikt met bordjes ernaast in het
gelid staan, groeien in Nijmegen de soorten weelderig
door elkaar. Geen grote kassen, geen rangschikking
op alfabetische volgorde. Deze tuin is verdeeld in
landschappen die geleidelijk in elkaar overlopen.
Ruimte bieden, soorten bij elkaar brengen die elkaar
versterken en ideale omstandigheden creëren. Niet
afdwingen maar wel gidsen, uitlokken, stimuleren. Dat
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lijken de succesingrediënten van de wijze waarop hier
getuinierd wordt.

Op alle goede plekken
drinkt men filterkoffie
Gisteren heb ik samen met anderen een gat gegraven.
twee bij twee meter, 70 centimeter diep. Dat gaan
we volstorten met eikentakken en eikensnippers.
We scheppen een omgeving die ideaal zou zijn voor
Vliegende Herten. Het is afwachten of die de plek gaan
vinden en of ze zich er zullen vestigen. We scheppen
een omgeving, bieden ideale omstandigheden, dat is
wat we kunnen doen.
Schetsen, kneden, voelen, kijken
Het is echter niet enkel afwachten en ‘laat maar
ontstaan’. Nee, soms is een interventie nodig om
diversiteit te waarborgen. Zo hebben bijvoorbeeld
heideplanten schrale, kale grond nodig, zonder gras.
Dat betekent: regelmatig plaggen, grond kaal maken
en ‘ontgrassen’. Het is schetsen. Het is kneden. Het is
voelen, goed kijken, observeren, volgen, kijken hoe
het geheel zich ontwikkeld. Registreren, tijdstippen
noteren en zo de tuin steeds beter leren kennen, om er
een jaar later je voordeel mee te doen en nog betere
interventies te plegen.
Het is ook een kwestie van behoedzaam te werk gaan.
Voorzichtigheid is geboden. Dat betekent soms de
grond met rust laten, omdat je ontluikende groeikracht
niet in de kiem wilt smoren. Oppassen waar je je grote
voeten neerzet. Voor je het weet heb je een plant uit de
Rode Lijst onder je zolen verpulverd. Niet zomaar in het
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wilde weg snoeien, maar oog hebben voor detail, oog
hebben voor bijzondere types, oog hebben voor kleine
verschillen.
Schoffelend de beste gesprekken
Planten en mensen lijken op elkaar. Parallellen met
de mensenwereld zijn snel gemaakt. Kwetsbare types.
Bijzondere eigenschappen. Eigenzinnige karakters.
Eigenschappen die elkaar versterken.

Niet afdwingen maar wel gidsen,
uitlokken, stimuleren.
Zo tuinieren we hier.
Samen leven, samen leren, samen werken. De wijze
van tuinieren verschilt niet veel van de manier waarop
hier wordt gewerkt met mensen. “We werken als een
herder met een kudde schapen”, zegt directeur Eric.
“De richting hebben we voor ogen, we weten waar we
naartoe werken, maar er is vrijheid om te bewegen. De
herder loop achter de kudde en overziet.” Er is ruimte
voor inbreng en eigen initiatief.
Zijn er geen plannen? Is er geen doel? Jazeker wel.
Er is een richting en er zijn ideeën over de tuin, maar
leidinggevenden lopen niet voortdurend voorop, wijzen
niet aan en geven weinig opdrachten. Jaartaken heb
ik hier niet gezien. Geen verandermanagers, geen lean
consultant. Geen scrumbord. Hier beginnen we de dag
gewoon samen. Dan spreken we elkaar. En zien we de
ander. De plannen komen dan vaak vanzelf. Mensen die
wat van elkaar kunnen leren zoeken elkaar op.
Het is fijn met de mensen hier. De rugzak die ieder
mens heeft is hier niet voelbaar. Als ‘een leuke

disfunctionerende familie’, omschrijft een vrijwilliger
het team. Alles en iedereen mag er zijn. Ieder talent
telt, nergens heb ik dat zo gevoeld als hier. Het is een
plek waar je kan ontdooien. Vaak praten we wat tussen
de fysieke arbeid door. De beste gesprekken heb je
tijdens het schoffelen, snoeien, spitten, afwassen. Daar
hoef je niet voor te gaan zitten of een afspraak in je
agenda voor te maken.
Zet weg die scrumborden, zet slome koffie
’s Middags rond een uur of twaalf komen kantoormensen
van omliggende bedrijven en de universiteit een rondje
door de tuin wandelen. Ik wens ze toe dat ze net zo fijn
en goed kunnen werken in hun kantoortuin als wij hier
doen, met onze handen in de grond. Plaggen, ruimte
bieden, tijd nemen, observeren.
Tegen alle leidinggevenden van Nederland
zou ik zeggen: ga tuinieren. Doe weg die dure
verandermodellen, zet aan de kant die scrumborden,
stop met die agile nonsens. Koop een slome percolator,
start de dag samen op met een kop koffie, wees als
een tuinman en werk met je team als ware het een
bijzondere botanische familie, die je wilt koesteren,
tot hun recht laten komen en die je zo rangschikt in de
kantoortuin dat ze elkaar versterken. En wees voorzichtig,
laat elkaar heel. Als je niet weet hoe
dat moet, kom dan eens langs in de
Hortus. De schoffel staat klaar.
Bas ter Avest
Vrijwilliger Hortus Nijmegen
Docent pedagogiek aan de Katholieke
Pabo Zwolle
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Luc Stevens: “Je moet denken
Over de mens als handelend wezen
Geert Bors

Foto: Ted van Aanholt
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n en doen bij elkaar houden”
Pedagoog Luc Stevens (76) neemt binnenkort afscheid als
wetenschappelijk directeur van het NIVOZ, dat hij 15 jaar
geleden oprichtte. Ontevreden over hoe de universitaire
wereld zich ontwikkelde tot smalle cijfermatige instituten,
trok de hoogleraar zijn eigen plan en begon hij in 2003
zijn centrum dat plek bood voor reflectie en bezinning
op de pedagogiek als handelingswetenschap. De leraar
en haar klas zijn bij Stevens nooit ver weg. Een gesprek
over het NIVOZ, over ademruimte en over de menselijke
natuur.
Emeritus hoogleraar orthopedagogiek en founding
father van het NIVOZ, Luc Stevens, is zojuist het podium
afgekomen in de Bombardon, het cultureel centrum van
het Limburgse dorp Heythuysen. Tweehonderd leerkrachten en schoolleiders van scholengroep SPOLT hoorden hem spreken over de cultuur in veel Nederlandse
lerarenkamers. “Gezellig is het er altijd wel,” stelde
Stevens, “Dat hoor je leraren zeggen en dat zie je. Maar
wie even blijft merkt ook: het is er niet altijd ontspannen.” Want: is de sfeer ook open? Kun je praten met
elkaar over je onderwijs, je bezorgdheden, je twijfels, je
succeservaringen?
Hij heeft een hartstochtelijk pleidooi gehouden tégen
terughoudendheid en vóór een cultuur van gezamenlijk
leren, delen en vieren: “Helpen jullie elkaar, zijn jullie
samen trots als iets goed gelukt is? Ik vraag op scholen
weleens: ‘Wie van u heeft de afgelopen week meegemaakt dat een collega door een ander werd geprezen,
en dan op zo’n manier dat iedereen het kon horen?’
Leraren complimenteren elkaar niet zo veel. U kunt uw
terughoudendheid beter loslaten. U komt dan sneller
samen ter zake, het werk wordt er makkelijker van.”
“Als u uw werk goed wilt doen, als u het beter wilt
gaan doen – nog beter – dan is samenwerking voor
de hand liggend. Dan is je collega je steunbron. Je
hoeft je niet kwetsbaar te tonen, nee: je toont je open.
Kwetsbaarheid wil ik graag vervangen door openheid.
Kwetsbaar, raakbaar, ben je omdat jouw werk met de
kinderen in de kern van je vereist dat je er helemaal
bent, als mens. Maar juist dát – dat er volledig kunnen
zijn – vraagt ondersteuning en openheid van collega’s
onder elkaar. De vraag die ik achter wil laten: heeft u
een idee wat u betekent voor uw collega’s? Uw presentie, uw persoon – wat die betekenen voor de anderen in
de lerarenkamer? Dat is een interessante vraag, ook om
eens te stellen aan uw collega’s.”

Dan, als na het applaus de toehoorders naar een belendend gebouw gaan voor een eerste workshopronde
en de zaal leeg achterblijft, schudt Stevens de hand
van Gérard Zeegers, de nieuwe bestuursvoorzitter van
SPOLT, en van Arno Gubbels, de man van wie Gérard
het stokje overneemt en die vandaag zijn afscheid
viert. Lucs vraag zoemt na: weet u wat u betekent voor
uw collega’s? Gubbels’ pensionering wordt alvast in
gezamenlijkheid gevierd met deze studiedag en hij
weet dat hij actief wil blijven op vele fronten van zorg,
onderwijs en welzijn in zijn gemeente. Stevens, met zijn
76 jaar een generatie ouder, luistert toe. Het pedagogische instituut NIVOZ dat hij op zijn 61e oprichtte mag
aansporing genoeg zijn.
Ondanks zijn energie, ondanks het vuur in zijn betoog,
ondanks het moeiteloos trotseren van dit vroege uur
waarvoor hij – als een handelsreiziger in pedagogische
bemoediging – de nacht heeft doorgebracht in het
hotel op het dorpsplein, gaat ook Luc Stevens een stap
terug doen. Dit voorjaar geeft hij zijn positie als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ door aan de Open
Universiteit-hoogleraar Rob Martens. Maar nu schakelt
hij snel door: Luc schenkt nog een koffie in en neemt
plaats in de foyer voor een interview.
Luc, je verliet in 2002 je positie als hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht en vestigde al snel
jouw instituut NIVOZ op Landgoed De Horst in Driebergen. Een nieuwe habitat, weg van het centrum, aan
de marges van de Randstad en de universitaire wereld.
Hoe bepalend is een werkomgeving voor jou?
“Sfeer is voor mij heel bepalend. Ik vind het heel belangrijk dat de opdracht die ik mezelf stel of de verantwoordelijkheid die ik voel, niet door anderen voor mij
wordt ingevuld. Dat werd wel gedaan op het moment
dat de universiteiten zich in de late jaren negentig begonnen te organiseren in onderzoeksscholen. Dat was
een politiek-economische operatie. Nederland wilde
zich internationaal op kwaliteit gaan onderscheiden,
wilde dat talent zich ging concentreren, maar hoe dat
precies ingevuld moest worden, werd aan de mensen
zelf overgelaten. Dan ontstaan er machtsstructuren
waar ik niet van gediend ben.”
Bood een plek buiten de academische wereld letterlijk
meer ademruimte?
“Ik heb mijn medewerkers gestimuleerd om mee te
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gaan in de verandering die gaande was, maar zelf zat ik
richting het einde van mijn academische carrière en had
meer opties. Gisteren was ik nog op een universiteit en
daar hoor je hoe hoogleraren en docenten zich aanpassen aan de omstandigheden. Ze vinden heus hun eigen
weg wel, maar het is een plek geworden van weinig
zuurstof. In het algemeen klagen hoogleraren niet – ze
hebben een prachtbaan – maar iedereen is op een noodrantsoen gezet: medewerkers, docenten, onderzoekers.
Je gedraagt je, je past je aan of je vertrekt. Gelukkig was
ik op een afdeling waar mijn collega en ik heel hartelijk
ontvangen werden: een vakgroep filosofie waar een
hechte kring van docenten is en waar mensen echt om
elkaar geven.
Maar goed, dat zijn zijwegen. Wat ik wil zeggen: ik houd
van de dialoog. Ik trek me op aan anderen en hun ideeen. Je zult mij altijd met boeken, met bronnen zien. Ik
ben niet zo begaafd dat ik alles alleen kan. Mét anderen
kan ik een onderscheid maken. Maar mijn onafhankelijkheid is me alles waard. Bijna alles.”
En die onafhankelijkheid bood De Baak, als ‘kennislandschap’ in Driebergen.
“Zeker. De toenmalige Baak-directeur Harry Starren was
bijna het symbool van een onafhankelijk denker. Toch
nam ik ook mijn academische standaarden mee. De
universiteit laat mij niet onverschillig, in haar idealen van
kritisch en systematisch denken, onderzoeken, reflecteren. Die idealen houd ik hoog; van de hedendaagse
praktische invulling op de universiteiten distantieer ik me
liever.”
Maakt het uit dat het landgoed in Driebergen een plek
met veel groen is?
“Ja. Het is er mooi. Het is een place of relief. Zo heb ik

het altijd bedoeld. De mensen die er komen moeten ervaren dat er aandacht voor ze is. Ze moeten er voor even
kunnen loslaten en bij zichzelf kunnen zijn. Dat De Baak
met zijn moderne, in het landschap opgaande gebouwen
ook veel comfort biedt, is daaraan dienend. Zeker voor
mensen in het onderwijs, want die zijn over het algemeen weinig comfort gewend. Een goede kop koffie, de
ruimtes, het kunnen weglopen in het groen, de goede
gedachtes die je er voor jezelf kunt ontwikkelen. Ik hoop
dat het mensen soms gelukt is om die sfeer weer mee
terug naar hun scholen te nemen.”
Zojuist had je het over je bronnen. Vaak laat jij het
woord ‘mensbeeld’ vallen. Daarmee raakt het gesprek
vaak aan een ‘bedding’ van diepste overtuigingen van
de gespreksdeelnemers – om in watermetaforen te blijven. Is dat je bedoeling?
“Das Menschenbild was een gangbare term toen ik studeerde. Ik denk dat ik dan zoek naar congruentie tussen
de beelden die ik en een ander hebben. Daar moet je
het over hebben. In zekere zin moet je die mensbeelden
slijpen, polijsten en verdiepen aan elkaar, met kritische
vragen. Het maakt heel veel uit of jij denkt dat ontwikkeling plaatsvindt op basis van actie-reactie of dat je denkt
dat we ons vanuit intrinsieke motivatie tot onze wereld
en omgeving te verstaan hebben. Dat tweede betekent
dat je jezelf als subject ziet, dat je actor wordt. Pas las ik
een artikel van natuurkundedocent Dick van der Wateren, die zijn leerlingen sterk benadert vanuit zijn eigen
hang naar autonomie. Uiteraard ben je altijd verbonden
en afhankelijk van anderen, maar als je in staat bent om
ook met een autonome blik in het leven te staan, kun
je er werkelijk zijn voor een ander. Je bent dan geen
afgeleide van een systeem, je bent dan niet alleen maar
‘in functie’ als leraar, maar je bent er helemaal. Wat Dick
Beeld: www.getekendverslag.nl
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van der Wateren daar liet zien, vind ik getuigen van een
ontwikkeld mensbeeld. En dat is wat ik verwacht van een
professional.”
Hoe zou jij jouw mensbeeld kenschetsen?
“Ieder mens is afhankelijk van zijn eigen biografie, van
wat je hebt meegemaakt, van wie je ontmoet hebt in je
leven, van wat je overkomen is en waarvoor je gekozen
hebt. In ons beroep van leraar is het belangrijk dat we
iets weten over de menselijke natuur. Mijn pedagogische
mensbeeld is er een van kansen bieden aan kinderen.
Alleen al je presentie is belangrijk. Je kinderen zijn op
jou aangewezen om kennis te maken met de wereld. Ik
zeg Gert Biesta na, als ik stel dat jij – als leraar, als opvoeder – hen kunt uitnodigen in die wereld, je kunt hen
wijzen op wat er is en wat ze nog niet kennen, maar wel
mogen verkennen. Mijn mensbeeld vertelt me dat ieder
kind is toegerust voor zijn eigen ontwikkeling. Een kind
voert zijn eigen ontwikkeling uit, maar wel geholpen
door volwassenen en andere kinderen om dat kind heen.
Vanuit de hechtingstheorie gaat het erom dat een kind
veilig verbonden raakt aan zijn ouders en verzorgers, om
– met het vertrouwen dat het van hen krijgt – vervolgens
zich los te maken en onafhankelijk van hen te worden in
zijn denken en voelen. Zelfvertrouwen gebouwd op de
ervaring van gekregen vertrouwen, onafhankelijkheid
geboren uit liefdevolle zorgzaamheid.”
Met in het achterhoofd een themanummer over natuur,
hoor ik je de woorden ‘menselijke natuur’ in de mond
nemen. Bestaat er zoiets als een menselijke natuur?
“Dat vind ik moeilijk. Dan heb je het over een natuur die
de mens onderscheidt van de mensachtigen, de homoniden. Ik heb moeite met een strikt doorlopende lijn van
de homoniden naar de mens. Met andere woorden: ik
zou willen pleiten voor een typisch menselijke natuur,
maar dan meer bij wijze van mogelijkheid. In de kansen
die we als mensen hebben, bij ons dragen en niet altijd
benutten. Ons bewustzijn – de kwaliteit van bewustzijn

en de mogelijkheden en grenzen ervan – intrigeert me.
Je hebt het goede gebruik van meditatie, bijvoorbeeld.
Zelf vind ik dat een heel moeilijke bezigheid, maar in
de ervaringen die daarin opgedaan worden klinkt soms
een hoger bewustzijn door. Ik heb de overtuiging van
een werkelijkheid die bestaat en die wij niet kennen.
De bekende priester Antoine Bodar – die zeker niet mijn
vriend is in zijn conservatisme – heeft eens gezegd: ‘Ik
heb niet het laatste woord’. Dat ervaar ik ook zo. Dat
diepe besef geeft een mogelijkheid om te zeggen: wie
ben ik nou helemaal? Laat ik mijn pretenties nog eens
onderzoeken. Dat is een gezonde houding voor iedere
pedagoog, iedere opvoeder: jezelf de kritische vraag stellen welke pretenties mag ik hebben? In hoeverre mag ik
me begeven in de ruimte van de kinderen in mijn groep?
Dat houdt voor mij respect in.”
Interessant: enerzijds duid je op een bewustzijn dat
groter zou kunnen zijn dan wij in ons dagelijks leven
aanspreken, anderzijds geeft het je een ervaring van
nederigheid.
“Ja, maar het menselijk tekort is ook zo evident, zo
groot. We zijn sowieso beperkt. En we doen ook niet al
te veel moeite om het kleiner te maken. Maar als je beseft wat we zouden kunnen en wat niet lukt en waarom
niet, dan is dat een aansporing om telkens opnieuw te
beginnen.”
Wat heeft vijftien jaar NIVOZ betekend? Wat is er gelukt? Wat is er blijven liggen?
“Aan het einde van mijn loopbaan op de universiteit heb
ik met Kees van der Wolf een artikel geschreven over
kennisproductie in de orthopedagogiek. Ik wilde nog één
keer voluit gaan. We kaartten het probleem aan van de
afstand tussen theorie en praktijk, tussen het praktische
handelen en het denken, de theorievorming. In het
werk van het NIVOZ hebben we het handelen centraal
gekregen, met vallen en opstaan, maar langs een heel
natuurlijke weg. Bij het NIVOZ hoor je: ‘het handelen is
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de centrale categorie van ons menselijk bestaan. De mens
is eerst een handelend en in tweede instantie pas een
kennend wezen.’ Het werk van de bioloog en neurowetenschapper Francisco Varela heeft me daarin erg
geholpen. Als je het handelen vooropstelt en het gaat
om tactvol, in het moment, het goede doen, ben je dicht
bij de leraar in haar klas, bij haar leefwereld en haar
verantwoordelijkheden. Niet dat we er daarmee al zijn –
methodologisch en thematisch blijven we zoekend.”
Ik kan me voorstellen dat Peter Petersens ‘pedagogische
situatie’ interessant is. Dat is een gelegenheid, waarin
het kind de wereld ontmoet en die aan de opvoeder allerlei kansen biedt om het kind uit te dagen tot meedenken, tot meedoen, tot leren.
“Ik heb daar te weinig kennis van, maar het klinkt als
een interessant concept dat verwantschap heeft met ons
pedagogische tact-begrip. Dat hebben we tot nu toe
vooral relationeel ingevuld, maar hier spreekt vooral
ook de context, de verschijnende wereld, de potentiële
leerstof die opkomt uit het moment. Het lijkt me een gelegenheid waar didactiek en pedagogiek elkaar vinden.”

gesteld, zoals ze in Oost-Europa bestaan. Een samenleving die zijn onderwijs serieus neemt, heeft een centrum
voor onderwijspedagogische reflectie nodig. Er ligt een
doorlopende opdracht om het kritisch zelfvertrouwen
van de leraar te bevorderen, hem of haar te sterken in
de pedagogische opdracht die voorligt. Dat heeft een
persoonlijke en een academische component, die ik zie
samengaan. Ik kan me de angst voor het academische,
die veel leraren voelen, voorstellen, maar zoals wij het
presenteren is het aangenaam en toegankelijk. Je moet
denken en doen bij elkaar houden.”

NIVOZ en Jenaplan hebben veel verwantschap. Jij hebt
bijvoorbeeld gesproken op de NJPV-conferentie en een
Suus Freudenthal-lezing gegeven. Wat zie je als de doorlopende opdracht van het NIVOZ voor de komende tijd?
“Ik denk en hoop dat het NIVOZ voelt als een plek die de
onderwijswerkelijkheid van de leraar nabij is. Ik heb me
het NIVOZ altijd als een pedagogische universiteit voor-
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Catharina’s ogenblikje
Een aardje naar d’r vaartje
“Zij eruit of ik eruit! Zeg jij het maar”, zei mijn rood
aangelopen collega in de deuropening van mijn kamer.
Voortdurend had hij aanvaringen met haar en hij was
het zat.
Vaak hadden we haar gedrag besproken in het
werkoverleg om te zien of we samen voor een goede
oplossing konden zorgen voor dit meisje van tien dat
steeds ‘explosiever’ gedrag leek te vertonen in de groep.
Zij eruit of ik eruit....?
Het was hem ernst. Dat begreep ik goed.
Natuurlijk zag ik dat haar gedrag voor problemen zorgde
in de bovenbouwgroep. Een prachtige groep kinderen
die nog mooier zou kunnen zijn, als dit meisje zich
anders zou leren gedragen.
Ze voelde zich vaak alleen. Had weinig vrienden en
vriendinnen. Zij kon zich niet aanpassen dus moesten
anderen zich aanpassen aan haar. Ze wisten toch hoe
ze was? Nou dan! Vele gesprekken volgden. Met en
zonder haar ouders. Ik beet me erin vast. Wat als ze niet
leerde zich anders te gedragen? Hoe dan straks op de
middelbare school? Hoe dan straks op haar werk?
Ze leerde voelen dat er ergernissen bij haar binnenkwamen en dat die zich stapelden. Ze leerde dat dit haar
eigen gevoelens waren. Ze ontdekte dat ze rustig werd

als ze schilderde en dat ze daarmee kon voorkomen dat
haar ergernissen voor een ‘verbale explosie’ zouden
zorgen. Ze nam een verfdoos mee van thuis en richtte
zelf een hoekje in op het leerplein. Ze ging stil uit de
groep als ze boosheid voelde opkomen. Ze schilderde tot
ze rustig was en ging daarna terug naar de groep.
Haar vader kwam elke maand op school. Als ervaringsdeskundige was hij een grote hulp voor haar, voor mij en
voor ieder in haar omgeving: na enkele nare levens- en
werkervaringen had hij uiteindelijk geleerd hoe hij beter
om kon gaan met de mensen om hem heen. Hij had een
nieuwe baan en daar ging het nu goed. Hij had geleerd
dat ‘de wereld’ zich niet ging aanpassen aan hem. Met
vallen en opstaan had hij geleerd wanneer het aan hém
was om zich aan te passen aan de wereld.
Ik leerde hoe het werkte bij deze vader en dochter en
heb mijn kennis weer kunnen gebruiken bij kinderen met
vergelijkbaar gedrag. Tot op de dag van vandaag ben
ik dankbaar voor de open houding van de vader van dit
meisje. Er ging een stukje van de wereld voor me open.

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool
De Ommewending in Veendam. Haar column is een
‘ogenblikje’ uit haar pedagogische praktijk.
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Vijf dolfijnen in de zakkende zon
Mijn natuurervaring, deel 3
De kinderen uit de groep van Helle de Graaff

Wat heb jij beleefd in de natuur? De kinderen van middenbouwgroep De IJsvogels
van de Wilgetoren in Hilversum schreven en tekenden over hun mooiste belevenis in
de natuur.
Hoe breng je tot uitdrukking hoe diep een ervaring in
de natuur je raakt? De kinderen van juf Helle slaagden
er prima in: een stier als een ervaring die je doet
kennismaken met de ontembaarheid van de natuur.
Dan wil je wel even doorfietsen. Een kwal op het hete
Marokkaanse strand, die de dierendokter in je wakker
maakt. De magistrale vleugelslag van een imponerend
grote sneeuwuil, vlak boven een toekijkend publiek.
Of de angst die zich van je meester maakt als er een
vos onder jouw klimboom doorloopt. En Marialena
beleefde de natuur op zijn prettig-overweldigendst:
dolfijnen zien en daarna de zon roodgloeiend in de zee
zien zakken.
“Ik ging is een keer naar een boot en toen gingen wij
een ritje maaken en toen kwam ik 5 dolfijnen teegen
en toen ging de zon onder en dat was het mooiste
herinnering.” (Marialena)

30

“Ik was in duitsland er was een sjoo met uilen er was
ook een sneeuwuil en die sneeuwuil vloog dwarst over
ons heen.” (Ilse)
“Ik heb een stir gezin en ik gin gewoon door fietsen
omdat ik hem een beetje eng vond” (Sura)
“Ik kom in een boom daar durften niet naar bineeden
daar stond een vos ik riep pap en mam vos liep weg en
pap en mam kwaamen” (Rens)
“Ik was in moroco en ik ging naar het strand met mijn
nigie’s tante en oma en ik ging spelen in het zand en
toen zag ik onder het zand een kwal en toen ging ik
hem paken met de schep en ging de emer met water
vulen toen deet ik de kwal in de emer” (Nya)

- 160
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Praten voorbij de boodschap ‘natuu
Filosoferen met kinderen over natuur
Sabine Wassenberg

Filosoferen kun je over alle onderwerpen, mits je een filosofische vraag als insteek
kiest. Het verzoek om op een school over ‘de natuur’ te filosoferen, was dus makkelijk in te willigen, zegt filosofe Sabine Wassenberg. “Maar ik kreeg wel direct het
idee dat ‘filosoferen over de natuur’ eigenlijk inhield: meer respect voor de natuur
kweken.” Hoe voorkom je gesloten boodschappen in een open gesprek?
Respect voor de natuur kweken. Zeker, ik sta achter deze doelstelling, maar voel ik dat het filosoferen hierdoor in de
knoop kan komen. Het is wel vaker zo: we filosoferen over respect of over pesten, en stiekem heb ik natuurlijk een
verborgen agenda: ik wil dat ze snappen wat respect is, respect hebben voor elkaar en stoppen met pesten. Maar als
ik deze missie zou laten doorschemeren, dan neemt dat alle vrijheid weg om zelfstandig na te denken. Dan is er maar
één goed antwoord. En dat willen we met filosofie nu juist vermijden.
Een thema met een sociale boodschap dus. En toch kun je overal een filosofische invalshoek op verzinnen. Daarom
begin ik de les met de vraag: “Wat is natuur eigenlijk?”
“Natuur is bomen”, dat is meestal het eerste dat in
kinderen opkomt.
“Planten, bloemen, vogels”, vult Meike aan.
Elyas denkt door: “Bossen en zo, maar ook rivieren. En
wolken.”
“En bergen?”, vraag ik. “En de woestijn?”
Ja, die ook, menen sommigen. Anderen denken van niet.
“Maar wat is natuur dan? Jullie noemen nu allemaal
dingen die bij de natuur horen, maar wat ís natuur dan?
Wat hebben die dingen gemeenschappelijk?”, vraag ik,
blijkbaar zonder moeilijke nieuwe woorden te schuwen.
“Natuur is: dat het leeft”, vindt Jesse.
“Ja, maar bergen dan?”, antwoordt Meike kritisch.
“Bergen horen dus niet bij de natuur”, concludeert
Jesse.
“Wat hoort er niet bij natuur?”, vraag ik.
“Robots. Machines. Tv’s. Maar ook huizen, wegen en
auto’s.”
“Alles wat door mensen is gemaakt, juf”, levert Ayoub
een scherp criterium.
De klas rekent even door wat het betekent als dit waar
is.
“En een bosje bloemen? En een pizza met tomaten?”,
vraag ik. Ze discussiëren erop los.
“En de mens dan?”, roept Elyas slim. “Want die is ook
door de mens gemaakt. Maar hij leeft wel! Ik vind de
mens toch wel natuur.”
Als ik had gevraagd waar ze liever zouden willen wonen, in de stad of de natuur, dan hadden deze stadskin-
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ur = goed’
Ingezonden brief
Feit of mening: is de methode Alles-in-1 duur?
In Mensenkinderen 159 staat op pagina 21: “De methode
(Alles-in-1) is duur”. Dat wil ik graag ontkrachten. De
feiten:
- Globale aanschafkosten van alle Alles-in-1 leermiddelen
(groep 4, groep 5-8 en Alles-Apart): € 48.000 tot € 82.000
(verschil is afhankelijk van organisatiekeuze).
- Schaft u losse vakmethoden aan (voor groep 4-8),
zijn de globale kosten: € 84.000 (zonder aanvullend
materiaal) of € 125.000* (met aanvullend materiaal).
*bedragen op basis van 5 groepen met 25 leerlingen

Illustratie: Isabelle Carlie
deren zeker gekozen voor de stad. De rust en schoonheid
van natuur is iets dat volwassenen vooral waarderen, net
als kunst of blauwe kaas. De stad is ‘leuk’. Omdat dit bovendien een smaakkwestie is en daarom niet erg uitnodigt
tot redenaties, kies ik voor een andere kwestie: is de natuur
belangrijk?
“Ja, anders konden we niet ademen.” Amin legt even uit
hoe het zit met zuurstof en bomen.
“En koeien kunnen we eten!”, zegt Nisrine. Andere lekkere
diersoorten volgen.
“Oké”, vraag ik. “Het gaat dus om ons, de mens? De natuur
is belangrijk, omdat wij haar gebruiken om te overleven?”
Verbaasde ogen kijken me aan. Huh, waar wil de juf nou
weer heen?
“Mogen de dieren die we niet nodig hebben dan allemaal
dood?”

Conclusie: Alles-in-1 is (vele malen) goedkoper dan losse
vakmethoden.
Daarnaast is het mogelijk om de leermiddelen met
meer scholen te delen en dus samen aan te schaffen,
wat de kosten per school drastisch verlaagt. Ook kosten
verlagend en milieubewust: voor de zaakvakken werkt
Alles-in-1 niet met werkboekjes.
Mogelijk werkte de Verrekijker eerder zonder methoden,
dan kan die overstap als duur ervaren worden. Bedenk
dan ook dat je met Alles-in-1 de werkdruk verlaagt en
wat is dat je waard?
Carina Wassenaar
Inhoudelijk directeur Alles-in-1
www.alles-in-1.org

Afwisselend delen Maaike Merckens-Bekkers en
Sabine Wassenberg een filosofisch gesprek uit hun
onderwijspraktijk. Onder de naam WonderWhy
verzorgen zij trainingen, schrijven ze lesmateriaal en
begeleiden ze scholen om het filosoferen op grote schaal
toegankelijk te maken voor het onderwijs.
www.wonderwhy.nl
Portretfoto Sabine: Ingrid Vente
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“Zet je die eerste stap, dan word je m
Boekrecensie: Lampje van Annet Schaap
Berna van der Linden en Geert Bors

“Sst… we mogen niet alles verklappen.” “Nee, maar het is wel tof om
er met je over te kunnen praten.” Waarom in je eentje recenseren,
als het samen veel leuker is? Redacteuren Geert en Berna brengen
de basisactiviteit ‘samen spreken’ in praktijk in hun recensie van het
bejubelde schrijfdebuut Lampje van Annet Schaap. Een boek met een
imperfecte heldin en een glansrol voor storm en zee. “Annet Schaap
heeft het boek geschreven als een ode aan het je-verliezen-in-eenboek. Dat alleen al geeft veel leesplezier.”
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meegezogen, het boek in”

Hoe het verhaal begint
Lampje is het verhaal van een meisje dat opgroeit met
haar vader in een vuurtoren, op een landtong vlakbij
een stadje. Dat klinkt idyllischer dan het is voor Emilia
(Lampjes echte naam): haar moeder is overleden, haar
vader drinkt en laat hun leven verslonzen. Hoewel hij
om zijn dochter geeft, heeft zijn verdriet hem stuurs
en onbehouwen gemaakt. ‘Lampje, een licht ben je
niet’, kan hij meewarig tegen zijn dochter zeggen.
Omdat vader maar één been heeft, is het Lampjes taak
geworden om iedere avond de toren in te klimmen en
met een lucifer het vuurtorenlicht te ontsteken.
Als op een stormachtige avond blijkt dat Lampje
vergeten is nieuwe lucifers te kopen, gaat het mis.
Lampje verdrinkt bijna op haar inkooptocht naar de
vaste wal, een schip slaat te pletter op de rotsen en de
volgende ochtend staan de autoriteiten op de stoep.
Lampje probeert haar vader te beschermen door de
verantwoordelijkheid op zich te nemen. En dan – met
een waas voor de ogen – slaat de vuurtorenwachter
zijn dochter.
Lampje wordt uit huis geplaatst en ondergebracht in
‘het zwarte huis’, een groot landhuis hoog op een klif
en omgeven door een verwaarloosde, overwoekerde
tuin. Het huis behoort toe aan een admiraal, die vaak
op zee is. Ze wordt zonder veel aandacht geïnstrueerd
door het personeel, dat zo gesloten als een oester is. En
dan bevindt zich in de al net zo gesloten torenkamer
van het huis ook nog een ‘monster’, waar ze onder
geen beding bij in de buurt mag komen…
Over de schrijfster
Annet Schaap (1965) kreeg een grote vracht
prachtrecensies voor haar schrijfdebuut Lampje. Zo’n
beetje allemaal eensluidend, met een maximaal aantal
sterren en de kwalificatie dat dit een instant klassieker
betrof. Het zal vast overweldigend geweest zijn voor de
schrijfster, die zich tot nog toe vooral gemanifesteerd
had als illustrator, onder andere van de populaire
Hoe overleef ik-serie. In Kunststofradio (woensdag 20
december 2017) vertelde ze hoe ze het schrijverschap
eigenlijk al decennialang een hogere kunstvorm vindt,
maar het niet goed aandurfde. Voorbij haar angst,
heeft Annet Schaap – net als Lampje in het boek – een
heldhaftige sprong in het diepe gemaakt.
Berna: “Wat een fan-tas-tisch boek. Al moet ik
bekennen dat ik er even in moest komen.”

Geert: “Voor mij begon het pas echt toen Lampje in het
zwarte huis gestald werd.”
Berna: “Dat had ik ook. Ik denk omdat het verhaal
daar voortgestuwd begint te worden door onderhuidse
spanning. Er zijn geheimen. Er is een kamer waar
Lampje niet mag komen. Het huis is een ongelooflijke
rommel en je weet niet goed waarom. Ik vond het
verhaal daarvóór ook al wel mooi, maar ik wilde te
snel naar het spannende toe. Toen ik het uit had ben ik
meteen weer voorin begonnen en haalde er toen veel
meer essentie uit. Ik ontdekte toen pas iets belangrijks
over Lampjes bijna-verdrinking.”
Geert: “Niet zeggen, hè? We mogen best veel
verklappen, maar dat niet.”
Berna: “Uiteraard! Wat ik wel mooi vond in het begin,
was hoe haar moeder constant bij Lampje is. Ze is een
– soms stimulerende, soms bezorgde – geest, met wie
Lampje spreekt. En Lampje personificeert de storm, de
poes. Allemaal om te kunnen overleven, denk ik dan.”
De zee en de storm als karakters
Geert: “Ik kan me goed voorstellen dat een meisje dat
opgroeit in eenzaamheid en stilte, daar te midden van
de natuurkrachten, aan de uiterste rand waar mensen
wonen, heel veel gaat voelen en ervaren. Precies daar
vind ik het een boek dat past in een themanummer
over natuur. Via de blik van Lampje worden de storm
en de zee echt levende karakters. De natuur is meer
dan een decor in dit boek. Het speelt mee, het bepaalt.
Lampje voelt hoe de wind aan haar mandje met lucifers
rukt, hoe de zee over het smalle stukje land naar
de vuurtoren stroomt. De stemmen van de storm en
de zee, die Lampje hoort, nemen op die momenten
een plagende, sarrende toon aan. Ze zijn soms
bondgenoten, maar – zoals de natuur is – ze laten zich
uiteindelijk ook niet temmen.”
Berna: “Dat is het, ja. Er gebeurt van alles boven
haar hoofd – of het nou de natuur is of menselijke
interacties – waar Lampje geen grip op heeft. Het
maakt het nóg spannender voor kinderen: je wilt niet
in dat avontuurlijke, oncontroleerbare ‘niets’ terecht
komen en toch ook weer wel, want dáár gebeurt
het. Het heeft iets Alice in Wonderland-achtigs, zoals
Lampje die vervreemdende wereld in wandelt.”
Geert: “Ja, dat is wel een interessante associatie, want
dat is óók een boek dat kinderen én volwassenen als
lezer heeft. Ik heb me een tijd afgevraagd of Lampje
een kinderboek is. We hebben het gekocht in de
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Boekrecensie: Lampje van
Annet Schaap

zomervakantie, omdat er overal
vijfsterrenrecensies verschenen.
Onze oudste (toen 8), die bijna obsessief
bezig was met een leesbingo van school, las van alles,
maar in Lampje kwam hij niet voorbij de eerste delen.
Ik heb me afgevraagd waar dat aan lag. Misschien
omdat Lampje een tamelijk lastig te grijpen karakter
is. Ze is wereldwijs in de zin dat ze al veel heeft
meegemaakt, maar ze is – anders dan de meeste
kinderen – amper twee weken naar school geweest,
waardoor ze ook een soort onbevangen ‘Mother
Nature’s child’ is.”
Berna: “Klopt. Ze neemt veel voor lief. Alles overkomt
haar en veel ervan omarmt ze, als haar lot. Zelfs over
haar vader wil ze niet oordelen. Aan de ene kant is
het heel vervreemdend voor kinderen, aan de andere
kant ook heel herkenbaar, denk ik. Wat me wel een
drempel lijkt is het taalgebruik. Dat is vrij ouderwets,
met allerlei begrippen die kinderen niet kennen:
waarom heb je lucifers en een dot katoen nodig om
een lamp aan te steken? Waarom heeft ze een mandje
en geen handige rugzak? Dat soort begrippen zijn voor
kinderen van nu vreemd.”
Geert: “Je bedoelt dat het niet meteen in hun
referentiekader past. Want de taal an sich is toch
soepel genoeg?”
Berna: “Inderdaad. In vreemde fantasieën kun je
kinderen heel ver mee voeren, maar als je referenties
gebruikt die je alledaags brengt, maar die niet
begrepen worden, verlies je de aandacht misschien
toch. Als voorlezende stamgroepleider of ouder kun
je dat begeleiden. Je wilt snel bij dat zwarte huis zijn,
want daar raakt alles onderhevig aan een dwingende
spanning. Rotte vis wordt er naar zolder gebracht.
Geheimzinnig: wie wil er nou rotte vis?”
Wereldschokkende gedrochten
Geert: “Schrijfster Annet Schaap heeft het boek
geschreven als een ode aan het je-verliezen-in-eenboek, zoals ze dat als kind had. Dat herken ik en er
resoneren voor mij ook heel veel andere romans en
personages mee in dit verhaal. Van Hans Christiaan
Andersen tot Charles Dickens. Dat alleen al geeft veel
leesplezier.”
Berna: “Het is enorm sprookjesachtig. Ik beeld me
dat meteen in: zo’n roestig toegangshek tot die
verwaarloosde tuin, met dat oude donkere huis erin.”
Geert: “Ja, ik ook. Wat in mijn inbeelding een vreemde
ervaring voor me was: buiten het verbeelde, verschijnt
er niks. Er is die vuurtoren op dat schiereiland. Er
is de zee. Er is dat stadje, het zwarte huis. Maar
daarbuiten verschijnt er geen wereld. Dat komt ook,
omdat het verhaal als het ware buiten tijd en ruimte
staat: het hoofd van de politie is een ‘sheriff’. Er zijn:
een admiraal, piraten, een kermis. En wat je zei: een
vuurtorenlicht dat je aansteekt met lucifer en lont. Je
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weet niet precies waar
je bent, behalve binnen
de kaften van een gaaf
verhaal.”
Berna: “Inderdaad, er
is veel onbeschreven
ruimte. En goed dat
je die kermis noemt,
waar de belangrijkste
attractie een reizende
tentoonstelling van
‘wereldschokkende
gedrochten’ is. Net als
wanneer je zo’n attractie naar binnen gaat, zit
er een kracht van verbeelding, van nieuwsgierigheid,
van magie in het boek. Je wordt verleid naar binnen
te komen. En zet je die eerste stap, dan word je
meegezogen, het boek in. Toen ik eenmaal in het boek
was, móest het in één ochtend uit. Dan dringt het
verhaal zich aan je op en móet het zich ontspinnen. Ik
denk dat dat een van de redenen is waarom het boek
zo geprezen wordt.”
Lezen in de stamgroep
Geert: “Werd jij ook nieuwsgierig door die
jubelrecensies?”
Berna: “Ik kreeg het van het Kinderboekenmuseum.
Omdat ik iets aardigs had gezegd op Facebook. Ik was
er heel blij mee, want het stond al op mijn verlanglijst.
Is jouw zoon het later toch gaan lezen?”
Geert: “Nog niet. Wel in Astrid Lindgren, Tonke
Dragt, Michael Ende. Hij zit vooral diep in de Harry
Potter-reeks en de humor in Tosca Mentens Dummie
de Mummie-boeken spreekt hem ook nog steeds erg
aan. Onze dochter (6) was afgelopen zomer weg van
Jochem Myjers De Gorgels.”
Berna: “Ja! De Gorgels heeft ook iets van die magische,
mysterieuze spanning. Dat is een boek dat ik heb
voorgelezen in de onderbouw. Dan heb je kinderen
die al toe zijn aan de essentie van het verhaal en
anderen die alleen meedeinen op de mooie woorden
en het ritme. En dat is ook goed. Maar in Lampje is
het wonderlijke bijna absurdistisch. Een wereld van
vrouwen met baarden, gevleugelde gedrochten en
zeemeerminnen. Ik denk dat ‘burlesk’ het goede woord
is.”
Geert: “Inderdaad. En hoe zou jij het aanpakken met
Lampje? Ook voorlezen?”
Berna: “Ja, in de middenbouw, in 3-4-5. Ik zou
beginnen met voorlezen en dan pas zelf laten lezen.
Omdat je met intonaties het verhaal beeldender kan
maken. Ik denk eigenlijk niet zo in leeftijden. Ik heb
met mijn stamgroepen altijd over de ‘leeftijdsgrens’
heen gelezen. Als je voorleest, kunnen jonge kinderen
Het oneindige verhaal ook behappen. Spannend is
minder eng als je een boek met elkaar beleeft.”
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Geert: “Jouw Jenaplan-hart houdt meer van uitdagen en
introduceren tot wonderwerelden dan de hedendaagse
neiging tere kinderzieltjes tegen alles te beschermen, hoor
ik.”
Berna: “Ha! Ik groeide op in een huis waar niet heel veel
boeken waren, maar ik las Alleen op de wereld toen ik
zes was – een oud gebonden boek met gravures. Hoewel
eigenlijk ook te moeilijk, werd dat toen mijn ‘bijbel’.
En sprookjes werden ook gelezen in de oorspronkelijke
versies: in Blauwbaard verschenen alle vermoorde
maagden. Daar verblikten wij niet bij.”
Hartzeer en heldenhout
Geert: “Je noemde het karakter Lampje ook herkenbaar
voor kinderen. Waarin schuilt die herkenbaarheid volgens
jou?”
Berna: “Ze zit met dingen waar kinderen óók mee kunnen
zitten. Haar eenzaamheid, haar angsten en onzekerheden
spiegelen wat in kinderen leeft. Niet goed uit je woorden
kunnen komen, om aan grote mensen over te brengen
wat je voelt en bedoelt. En andersom: die juf die helemaal
langs Lampje heen spreekt. Kinderen maken moeilijke
situaties mee en komen in contexten, die ze niet kunnen
overzien. Dat is het kind-zijn van Lampje.”
Geert: “Serious stuff, Berna.”
Berna: “Jawel, maar er is vooral ook het leuke, het
wonderlijke, het avontuur. Enerzijds heeft Lampje
herkenbare sores, anderzijds is zij ook de personificatie
van de dromen die kinderen hebben. Zij is dapper, breekt
vastgeroeste patronen door, bevrijdt mensen uit hun
mentale gevangenschap met haar onbevangenheid én
doortastendheid.”
Geert: “Lampje is uit het goede hout gesneden, zegt
iemand haar. Uit heldenhout. De gedroomde deugden,
die je beschrijft, resoneren natuurlijk net zozeer bij ‘grote
lezers’.”
Berna: “Zo knap als je dat lukt als schrijver.”
Geert: “Ik blijf nog even bij ons thema ‘Natuur’. Dit boek
gaat ook over de ‘menselijke natuur’ en waar menszijn overgaat in iets anders. Ik denk dat ik nog wel mag
verklappen dat Lampjes ‘tegenspeler’ en belangrijkste
bijfiguur een jongen met een vissenstaart is. Dat weet de
lezer al op bladzijde 100 van de ruim 300 pagina’s. Het is
werkelijk hartverscheurend hoe hij, voor de gunst van zijn
vader, telkens maar weer loopoefening gaat doen, terwijl
hij dat nooit zal kunnen. Hem wordt gevraagd iets te zijn,
wat hem van nature niet gegeven is.”
Berna: “O, zo naar. Iets moeten doen wat je niet in je
hebt. Iemand die iets van je vraagt dat je nooit waar kan
maken. En dat onder het mom van liefde en erkenning.
Met zijn onmacht, maar toch drang om het te willen. Je
wilt bewondering oogsten van je vader en moeder. Hun
erkenning verlang je meer dan die van ieder ander.”
Geert: “Gelukkig komt het op een andere manier voor
hem goed, hè? Als jij dit nou zou gaan voorlezen in de
middenbouw, wat zou je daar dan nog omheen doen?”
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Berna: “Het boek zou goed passen in een thema over
zee en natuur. De zee geeft en neemt, eb en vloed.
Je kunt je manifesteren in de wereld en de wereld
manifesteert zich ook in jou. Behalve dat ik bij ieder
nieuw hoofdstuk de kinderen zou uitnodigen het
voorgaande samen te vatten, kun je ook denken aan
werkvormen als: ‘Als jij nu Lampje was, hoe zou jij
het dan oplossen’. Je kunt het boek verbinden aan
het balanceren tussen angst en leuke spanning, zoals
je dat met de allerkleinsten doet als je Wij gaan
op berenjacht leest. Je kunt ook denken aan het
zelf bouwen van het stadje en de kermis en je dan
afvragen: welke persoon in het boek zou ik willen zijn?
Om die figuur dan te gaan verbeelden in een tekening
of op een andere creatieve manier.”
Geen suikerzoete wereld
Geert: “Dat vind ik een interessante vorm, vooral
omdat alle figuren in dit boek iets rafelig-imperfects
hebben. En daarmee krijgen ze ook iets levensechts en
natuurlijks. Op het schoolplein hoor ik vaak kinderen
afspreken wie Harry Potter of Hermelien Griffel mag
zijn. En bij de allerkleinsten is er Frozen: ‘Ik was
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Elsa en dan was jij Anna’. Ook die karakters hebben
hobbels te nemen en angsten te overwinnen, maar hun
startpositie is anders: ze zijn al uitzonderlijk door de
bijzondere krachten die ze hebben en die ze alleen nog
moeten leren kanaliseren. Lampje is een veel minder
vanzelfsprekende, eenduidige heldin.”
Berna: “Ja, kinderen krijgen vaak roze droomwerelden
voorgeschoteld. En dat terwijl het tegelijk
geaccepteerd is dat er in elke groep kinderen met
autisme of ADHD of dyslexie zitten.”
Geert: “Je zou de opvallend hoge mate waarin we
diagnosticeren en afwijkingen willen vaststellen óók
kunnen zien als iets dat niet in tegenspraak is met die
hang naar een efficiënte, vlekkeloze wereld, maar juist
een manifestatie ervan.”
Berna: “Da’s waar. We worden bijna
maatschappijkritisch filosofisch. Ik denk dat je aan het
boek ook filosofielessen kunt knopen. Over deugden,
over keuzes maken. Wat kun je er niet mee? Het is
gewoon een krachtig boek.”
Annet Schaap (2017). Lampje, Amsterdam/Antwerpen:
Querido’s Kinderboeken Uitgeverij
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De wereld ging open, blaadje voor blaadje
Mijn natuurervaring, deel 4
Berna van der Linden

“Het is nooit meer overgegaan”, schrijft redacteur en stamgroepleider
Berna van der Linden. “Kleine natuur, de kiem voor een natuurbeleving,
rijkdom tot in lengte der dagen, de bakermat van een gevuld leven.”
Spiek via een kijkgaatje, geblazen met haar adem, mee naar buiten door
een ruit vol ijsbloemen. De natuur van een postzegeltuintje als venster
op een wereld die steeds groter werd. Terwijl meisje Berna wordt groot
wordt, blijft er één constante: de eindeloos miraculeuze natuur.
Al een dag lang ben ik gedachten aan het sprokkelen
over mijn natuurbeleving van ooit, later en nu.
Ervaringen die samen de basis vormen van het
doorgeefluik voor de kinderen van nu.
De dichtstbijzijnde natuur was de postzegeltuin
in de Amandelstraat met haar kartelranden van
schuin omhoogstekende bakstenen De perenboom
was het grote ijkpunt, maar ook de forsythia deed
een belangrijke duit in het zakje, naast de giftige
goudenregen van de buurvrouw.
De perenboom was zachter en luidde al vroeg het
voorjaar in met haar witte zee aan bloemen, maar de
forsythia won. In mijn beleving waren alle winters zo
streng als die van 1963, met ijsbloemen op de ruiten
en een wasemrondje op de ruit om doorheen te kijken,
winterhanden en tenen, krakend witte staketsels
in de tuin, en de zwarte buikkachel roodgloeiend.
Roodborstjes tikten tegen het raam en keizer Karel
droeg een muts. Friese doorlopers lagen in de bijkeuken
of hingen aan hun oranjebruine veters tegen de muur.
Winter bestond uit met kranten volgepropte plusfours
en broeken onder de terlenka-rokken. De wereld
verengde zich tot gebreide borstrokken en geitenwol.
Als de forsythia met haar gele bloemen door de kou
heen wist te piepen, wisten we dat het klaar was
met koning winter. De dagen lengden, de zon kreeg
betekenis en de tuin ontdooide. Dat moet mijn
allereerste beleving zijn geweest met moeder natuur.
Regentes van een minilandgoed
Het kan niet anders dan aarde te verbinden met de
gedachtenis aan mijn moeder. Zij was de regentes
van ons minilandgoed, een boom, een struik en wat
onbestendig bloeiend groen als prikneuzen, papavers
en vergeet-mij-nieten, paradijs van de vlinders en

bijen. De hoge bomen achter de
schutting hoorden bij de nog
hogere flat van de Oude Noord
en brachten vogelkennis en
vleermuizen, omdat ze de merels
herbergde, de lijster, spreeuw
en vink. De scheefgezakte tegels
in de tuin waren het domein
van de kevertjes, de pieren, de
mieren, de muis en soms rat. De
schoenendozen met de katoenen
zakdoeken waren het asiel voor
de verweesde mussen en de
roodborstjes, een kreupele eend
en zelfs een kraai en de hele
dag speelden we Ernst Jan en
Snabbeltje naar het gelijknamige
boek van Jaap ter Haar.
Toen het territorium zich mocht
uitbreiden was er het landje,
aan het eind van de poort, met
ingenieuze hobbels en butsen,
schuumpaadjes en ongewisse
struiken, die maar karig
groeiden.
De wereld lag op straat. Bij het
verkennen van de wijk, hoorde
de sloot langs de Thorbeckelaan
aan de grens van het DOS veld.
Op onze buiken tuurden we
in het groenbruine slootwater
naar kikkers en padden, bliekies
en voorntjes, watervlooien,
salamanders en schrijverkes, die
ik kende uit de gedichtenbundel
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van mijn moeder. ‘O krinkelend winkelend waterding’.
Het is nooit meer overgegaan. Kleine natuur, een
handvol, de kiem voor een natuurbeleving, rijkdom tot in
lengte der dagen, de bakermat van een gevuld leven.
Ritselend, nachtelijk buitenleven
Als je zes jaar was, ging je naar de kabouters. Die hadden
hun onderkomen in een blokhut achter de Monicakerk.
De jaarlijkse kampen waren bij uitstek geschikt om als
stadskind de boerderijen en de bossen, de maisvelden
en de aardappelvelden in het Brabantse te leren kennen.
Nooit geweten dat er achter iedere boom een avontuur
kon schuilen, maar daarna wel. Iedere tak, ieder holletje,
ieder opgehoopt beetje aarde bevatte een wereld van
verschil. Daar speelde het avontuur zich uit van kleine
Erik en zijn insectenboek en ik kon er moeiteloos mee
in zee gaan, als ik wilde ontsnappen aan de andere
kinderen en hun heimwee of hun eindeloze gebabbel
Maar ook door verhalen en fantasieën om in weg te
duiken. De maisvelden waar je je zo maar alleen op
de wereld kon wanen omdat er niets anders was dan
strakblauwe lucht boven je, het geritsel van de stugge
stengels, het snijden van het scherpe blad. Of de
goudgeel wuivende graanvelden in het heuvellandschap
en de donkere legers van de hazen aan de rand van
het bos. De zandpaden die door de bossen kronkelden
en het zand dat opstoof bij elke voetstap, alsof je
een reuzenstap aan het zetten was. De mussen in die
zandwoestijnen, opgetogen kwetterend over zoveel
heerlijkheid.
Als de nacht viel, vloog en ritselde het nachtleven
binnen. De muggen en de kevers, het geknaag van
muizen in de nacht aan strozakken, het gesnuif van de
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nabije beesten, koeien en varkens dacht ik altijd. Ze
stonden niet op stal, want daar lagen wij en de haan
in de vroege ochtenduren. Maar ook het geblaf van de
honden in de stille nacht en het onrustige slapen van de
andere kinderen. De schaduwen die zich los maakten
bij het flauwe licht van de olielamp in het hokje van de
leiding en hun eigen leven gingen leiden. Hoe vaak lag ik
wakker, of duurde het lang eer ik kon slapen.
Wassen deed je in de ochtendkilte bij de waterbak van
de beesten en een houten plank met een gat erin in
een onbeholpen tent, de hudo, was het toilet. Spinnen
en boktorren waren er, zo groot als ik ze thuis niet
tegenkwam, die ervoor zorgden dat je met gezwinde
snelheid weer verdwijnen wou. Alles speelde zich af
in de buitenlucht en alleen als het regende werden
we de deel ingedreven of in een houten schuur. Daar
kroop de spanning voelbaar tot in ieders haarwortels.
Kabouterkamp was een groot avontuur in de natuur.
Tintelhanden, kristalkoud water, fonkelend zonlicht
Daarna brak de tijd aan van vakanties in het buitenland
en leverde beelden op, die zo anders waren dan de
doorsnee voorstelling van het leven in de Amandelstraat.
Bergen en wandelingen, zwemmen in kristalbaden,
Schwartzbrot met Schinken, maar ook bramen plukken
met het hele gezin in de bergen en dammen bouwen
in woeste bergbeken, forellen vangen met tintelende
handen van het kristalkoude water, fonkelingen van de
zon, die brak en stuk sprong in duizend gouden stenen in
de heldere beek.
De alen in de emmer van broer, die de duistere diepten
van de onderwereld, het grauwe diep van de Moezel,
met zich meedroegen en ‘s nachts veranderd waren
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in de prinsen van het zwarte water, toen ze door
de havervelden achter de tent weggleden om hun
water-Rijk weer in te kunnen duiken. Niemand tart de
hofhouding van de duistere Moezel.
Het kalme geluid van grazende koeien
Met de kinderen kwamen de vakanties in Hombourg. De
kleine oranje Renault 4 afgeladen vol met kind, pluizebol
Lazy, bad, koffers, tassen en wiegende babywippertjes.
We deelden de vreugde met vrienden en kennissen.
De wandelingen van rond de vijftien kilometer in het
Limburgse landschap waren soms te lang voor de korte
beentjes, maar fantasievolle avonturen en verhalen
bracht hen altijd weer tot een goed einde.
Voor ons waren er de vragen waar altijd antwoord op
gevonden werd en die de beukhagen, de mistletoe en
heksenbezems in de bomen, het wonderlijk schone
van de bermbloemen, de klaprozen, de bolderik,
het zandblauwtje, het zenegroen, de distels en het
weelderige fluitenkruid openbaarden. Tussen de stenen
van de muurtjes glipten salamanders, kikkers en ander
klein gewroet weg.
We mochten het wijde veld in, hinkstap-springend over
koeienvlaaien, oog in oog met de enorme beesten,
loom luisterend naar het malen van de kaken en de
grote raspende tongen, die trokken aan het malse
gras en nergens anders voelde ik zo die verwevenheid.
Daar groeiden weidechampignons en boleten met
een omvang waar een hele kabouterfamilie riant zijn
intrek had kunnen nemen. Bloemen kregen namen,
vogels bleken te onderscheiden te zijn aan hun grootte,
kleur, trillers en gezang, bomen aan hun vorm, stam en
bladeren. We plukten omzichtig de bramen en later de

doornen uit de vacht van Lazy, die luid jankend verstrikt
raakte in het verwilderde groen.
We picknickten in de boomgaard naast het huis, waar
de meikersen als zoete bezegeling van de heerlijkheid
van het samenzijn dienden of iets verderop, onderaan de
heuvel. De pan met gebraad en jus werd triomfantelijk
meegezeuld en alle kleden uit het oude huis. We
stookten vuurtje van het dode hout uit het bos en op die
strooptochten ontmoetten we niet zelden haar levende
have. Haas en everzwijn, muizen en konijnen. De wijn
vloeide rijkelijk.
Verboden plekken en vertelkunst
Het zinkviolenveld, waar we eigenlijk niet mochten zijn,
bracht een lome schoonheid mee, met de kabbelende
beek en een zee aan geel/wit wuivende bloemen. Daar
speelde de nietige wereld van de insecten, die namen
kregen en zich uitgebreid lieten bewonderen in hun
schoonheid en eigenzinnige gewoonten.
Dankzij de verbeeldingskracht en de meesterlijke
vertelkunst van mijn oude wijze vriend leerde ik met
mijn kinderen alles van wat de natuur te bieden had. De
wereld ging open tot in de kleinste spleten en kieren
van beemd en wei en werd wortel voor wortel en blad
voor blad steeds meer van ieder, die hem horen wilde. De
wind nam zijn verhalen mee omhoog naar de sperwers
en buizerds, de kiekendieven en de valken. Het leven
ontsloot zich in al haar natuurlijke schoonheid en wij
wisten ons een bescheiden deel van het geheel. Het was
een week, waar een jaar op te teren viel! Zingend togen
we naar huis, de oranje Renault 4 afgeladen vol met kind
en kennis voor het leven tot aan het hier en nu. Tot in de
eeuwigheid.
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Poëtisch met Petersen
Een eindpresentatie op rijm
Vera Coevert

Met een eindpresentatie in dichtvorm sloot Vera Coevert haar minor Jenaplan af. Het hele bouwwerk van basisprincipes, kwaliteitskenmerken en essenties gevat in rijm. Met hier en daar een voorzichtige vooruitblik naar het praktijkwerk: “Of het helemaal haalbaar is zoals Velthausz in zijn boek beschrijft dat weet ik niet / maar werkvormen gaan
proberen en kijken wat bij mij past dat zit wel in het verschiet.”
Jenaplan: Waar sta ik en wat wil ik bereiken?
Wat is dat dan, dat jenaplan?
Een vraag die je vaak krijgt als je vertelt wat je nu doet.
En wat ik dan antwoord, dat probeer ik dan duidelijk en
goed.
Een vorm van onderwijs waar het kind centraal staat, en
waar ieder kind in een stamgroep door de basisschool
gaat.
Wereldoriëntatie als hart van het onderwijs, de kinderen
gaan hierbij op hun eigen ontdekkingsreis.
Het jenaplanonderwijs is een mooi concept.
Met 20 basisprincipes, 6 kwaliteitskenmerken, en 7
jenaplanessenties is het even bestuderen voor je het
helemaal door hebt.
Maar het woord ‘concept’ zegt het eigenlijk al, het
jenaplanonderwijs is een ontvankelijk grondmodel, je
kan het vormgeven volgens de richtlijnen maar ook naar
eigen inzicht vooral.
De basisactiviteiten zijn het kenmerk van jenaplan. Gesprek, spel, werk en viering daar zie je in de school veel
terug van.
Peter Petersen, de grondlegger beschrijft in zijn boek
het jenaplan onderwijs in grote lijn. Een oud boekje en
soms wat lastig leesbaar, maar door de grondlegger zelf
beschreven wat zijn jenaplan-idealen zijn.
Om leerkracht te mogen zijn op een jenaplanschool, is
er een speciale opleiding. Deze dient dan als een goede
voorbereiding.
Het jenaplanonderwijs moet echt bij je passen, ken je het
niet, dan zal het je best wel even verrassen.
Ik ben erachter gekomen dat het jenaplanonderwijs
goed bij mij past, en voor ik echt aan het werk ga, volg ik
deze minor alvast.
Ik ben flexibel en geduldig, respectvol en zorgvuldig.
Ik kan de methode loslaten, eigen lessen ontwerpen
en vormgeven passend bij de groep, maar een aantal
dingen neem ik de komende periode nog eens onder de
loep.
Mijn eindstage ga ik lopen in een groep 3/4/5, en wat ik
daar wil gaan ontwikkelen is hetgeen wat ik hieronder
beschrijf.
Bijvoorbeeld instructie en werkvormen per jaargroep,
dat heb ik vaak gedaan. Maar hoe kan ik een effectieve
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instructie of leuke werkvorm bij een taal of rekenles aan
de drie groepen tegelijk doorstaan.
Velthausz en Winters beschrijven iets over cursussen en
stamgroepwerk.
Naar hun idee is het bijvoorbeeld eenvoudiger als je dit
aan elkaar verbindt en gaat werken vanuit doelen dan
sta je in een gesloten stamgroep beter sterk.
‘Het onderwijs wordt levend als je leerdoelen kunt
koppelen aan de actualiteit’ (Velthausz & Winters, 2014,
p.83)
Zo is het hoe zij dit verwoorden, en dat bepaalt in de
groep naar mijn idee ook wel de mentaliteit.
Ik weet nog niet hoe dit op mijn stageschool wordt
gedaan, dat ga ik nog ondervinden wanneer ik daar voor
de groep ga staan.
Of het helemaal haalbaar is zoals Velthausz in zijn boek
beschrijft dat weet ik niet, maar werkvormen gaan
proberen en kijken wat bij mij past dat zit wel in het
verschiet.
Daar wil ik mee gaan oefenen en werkvormen gaan proberen. Hiervoor zal ik eerst eens moeten kijken en goed
mijn mentor observeren.
Één boek heb ik hier al voor opgezocht, het didactische
werkvormenboek van Winkels en Hoogeveen kan mij
misschien verder helpen tijdens deze tocht.
Werken per jaargroep is niet bepaald jenaplan, daar
weet Peter Petersen alles van.
Ook wil ik zelf eens een viering organiseren en zo voor
de kinderen een speciaal moment creëren.
Zoals Velthausz en Winters ook beschrijven, kunnen
vieringen niet altijd feestelijk blijven.
Het gaat om het beleven van lief en leed, dat doe je
samen, je bent een groep, dat je dat niet vergeet.
Van iets kleins tot iets groots, van het delen van verdriet
tot het vieren van een feestdag,
het kan gaan om gebeurtenissen met een traan en een
lach.
Het samen vieren neemt een belangrijke plaats in, en dat
vind ik ook zeker geen onzin.
Op jenaplangebied wil ik mij ook gaan richten op het
voeren van gesprekken. En dan heb ik het er niet alleen
over om gezellig een half uurtje met elkaar te gaan
kwekken.
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Een kringgesprek in verschillende vormen en maten, met
verschillende functies, maar vooral met elkaar praten.
Op de website van de Nederlandse Jenaplanvereniging
staat informatie over de basisactiviteiten, waaronder een
gesprek. Daarin staan verschillende doelen, vormen en
voorwaarden, dat is nog niet zo gek.
Ik moet het zo gaan organiseren, dat het de kinderen
zijn die de kring leiden, zodat ik mij op dat moment niet
meer als leider hoef te onderscheiden.
Met mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten op een rij
komt het eind van deze tekst wel dichterbij.
Daarom is mijn gedicht nu wel klaar, ik ga een spannende, maar leuke periode tegemoet dat is toch waar.
Ik heb er zin in en kijk er erg naar uit, en hoop dat ik op
deze manier mijn laatste jaar goed afsluit.
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Vierde jaars pabo student
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Nieuwe film ‘Vragen stellen’ gereed
Na de film over de driejarige stamgroep, is nu de film
“vragen stellen” gereed gekomen. Ook dit keer kwam
de inhoud grotendeels voort uit het boek Jenaplan,
school waar je leert samenleven.
De films komen tot stand vanuit een redactie, waarin Freek Velthausz, Mariska Vledder, Anite van Oyen,
Marjon Clarijs, Leonie Vaartjes en Jaap Meijer zitting
hebben. Het maken van een film – van het kiezen van
de essentie van een thema, via het maken van een
storyboard, het selecteren van potentiële scholen die ‘de
goede praktijk laten zien’ tot het filmen en monteren –
is een zorgvuldig proces.
We zijn kritisch geweest met elkaar en het duurde een
tijd voor er tevredenheid heerste. Maar het is gelukt.
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Dankzij de inbreng van jenaplanscholen Feniks-Gent, In
de Manne-Veendam, St. Willibrordus, Oude Pekela is er
een zeer representatieve film ontstaan.
De filmlink is intussen verspreid over alle scholen. De film
krijgt een plaats op de nieuwe website. Daarnaast terug
te vinden op ons eigen YouTube kanaal en de NJPV-Facebookpagina.
Het eerste voorbereidingsgesprek over de volgende
film ‘Stamgroepwerk’ is gestart. De presentatie wordt
voorzien tijdens de NJPV-conferentie van 1 en 2 november 2018

Jaap Meijer (directeur@njpv.nl)
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Helpdesk voor jonge en startende directeuren
Waar loop je als nieuwe jenaplandirecteur tegenaan?
Een oud Grieks gezegde: “De toekomst komt van achteren”. Grieken geven hun geheugen aan elkaar door.
In Griekse dorpjes wonen families dicht op elkaar en
grootouders spelen een grote rol in het doorgeven van
levenswijsheid.
Nee, we gaan niet op zoek naar een oude wijze directeur
van een jenaplanschool op Kreta. Dan krijgen we het
aan de stok met Peter Petersen. Wat we wel willen is zijn
gedachtegoed aan elkaar doorgeven. Onze jenaplanvereniging spant zich de laatste jaren in om dit via het
erkenningstraject haalbaar te maken voor iedereen: we
willen dat zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk
jenaplanonderwijs krijgen.
De pijlers van het concept
Zonder heipalen bouw je geen huis en zonder pijlers bouw
je niet aan ons jenaplanconcept. Om de draagkracht van
de heipalen te berekenen werkt de architect samen met
een constructeur. De daarvoor te gebruiken parameters
zijn:
•
•
•

De basisprincipes met de daarbij behorende indicatoren
De zes kwaliteitscriteria
De jenaplankernkwaliteiten met de daaruit voortkomende essenties

Als jenaplandirecteur ben je zowel architect van je school,
als de constructeur die de berekeningen maakt om het
gewenste concept te bereiken.
Wanneer je aan tafel hebt gezeten in de begin negentiger jaren bij het tot stand komen van de basisprincipes,
in de begin van deze eeuw bij het uitwerken van de zes
kwaliteitscriteria of rond 2010 bij de invoering van de
jenaplankernkwaliteiten bezit je als constructeur een
flinke voorsprong. De NJPV wil voor jonge, startende
jenaplandirecteuren een helpdesk inrichten waarmee
zij geholpen worden de pijlers van het jenaplanconcept

scherper in beeld te krijgen en deze als constructeur te
kunnen toepassen.
De kernvraag luidt: waar loop je als nieuwe jenaplandirecteur vanuit jenaplanperspectief tegenaan? We gaan op basis van het principe van de authentieke evaluatie te werk.
Het proces bekijken vanuit positief perspectief: wat gaat
goed? Waar zijn we sterk in? En wat gaan we met elkaar
nog mooier maken?
Een paar basisvragen
• Hoe is de organisatie van het managementteam en het
schoolbestuur?
• Hoe staat het met de deskundigheidsontwikkeling van
het team?
• Hoe brengt de school de opbrengsten in beeld?
• Wat zijn uit jenaplanperspectief de sterke kanten van
de school en good practice voor andere jenaplanscholen? Wat kunnen we ‘geven’?
• Waar lopen we vanuit jenaplanperspectief tegenaan?
Wat willen we bij anderen ‘halen’?
Met z’n allen vormen we een landelijke stamgroep.
Kenmerk van Jenaplan is dat oudere kinderen een tutor
zijn voor de jonkies. Zou dat ook bij volwassenen lukken?
In Nederland lopen op dit moment flink wat afgezwaaide
jenaplandirecteuren rond met nog veel passie en ervaring.
Het moet mogelijk zijn een maatjesproject te realiseren
waarbij jonge jenaplandirecteuren de vruchten plukken
van deze passie en ervaring.
We stellen een zogenaamde toolbox samen met jenaplanbasismaterialen. Tevens werken we aan een lijn richting de
jenaplanscholingsdeskundigen.

Ton Scheulderman
Neem voor een maatjesgesprek contact op met Ton via
penningmeester@njpv.nl
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“Het tuindagboek uit 1924-25 emo
Associaties en doorleestips bij het thema natuur
Dick Schermer

Behalve aan het eind van ieder themanummer, wanneer hij de artikelen van taalcorrecties voorziet, heeft Mensenkinderen ook regelmatig contact met Dick Schermer in de aanloop naar een nieuwe editie. Met encyclopedische precisie
geeft hij dan referenties naar waar en hoe Peter Petersen spreekt over zoiets als ‘kiezen’ of ‘leerling-gezel-meester’.
Als slot van dit nummer delen wij de eerste associaties die wij van Dick ontvingen bij het thema ‘natuur’.
iIn Van didactiek naar onderwijspedagogiek (1990) staat
het in cursief zo: “God, de natuur en de wereld van de
mens zijn de drie grote werkelijkheidsgebieden, van
waaruit elk mens zijn leven moet krijgen en leiden om
alleen zo mens te kunnen worden. Aan hen ontleent elke
pedagogische situatie haar spanningen.” (p. 30)
Lezen, schrijven, rekenen en knutselen zal men tijdens de
eerste drie schooljaren bij het werken in groepen laten
beoefenen, omdat dit zowel een leef- als werksituatie
is. Daar vloeien de vaardigheden ineen. Na deze drie
leerjaren gaan ze over in de strakkere, sterker selecterende (niveau-)cursusvormen om gerichter te worden
geleerd, teneinde ze bij wereldoriëntatie toe te passen.
En waar heeft w.o. in de onderbouw (6-9 jaar) plaats? De
werkelijkheid zelf wordt er sterker beleefd via directe
aanschouwing en de eigen ervaring en krijgt inhoud in
de diverse pedagogische situaties zoals kringgesprekken,
vieringen, wandelingen, excursies en uitstapjes. (ibid, p.
127)
Lang kijken, diep doordringen
Bij een project binnen ‘Natuuroriëntatie’ kan de stamgroep een stuk rivier of bosrand, een veengebied of weiland gekozen hebben. Dan wordt niet alleen – vanzelfsprekend – dit stukje natuurgebied bekeken, ter plaatse
bestudeerd en op een veelzijdige manier opgenomen,
maar terug in school starten daar alle werkvormen die
haar ten dienste staan. In de meest flexibele vormen
van gemeenschappelijk tafelgroep- en individueel werk
dringen de leerlingen soms wel langer dan een half jaar
tot dit stuk werkelijkheid ‘natuur’ door om tot een soort
totaalvisie te komen die elke individuele inspanning
coördineert en alle prestaties als een stuk teamwerk laat
zien.
In een project ‘Natuuroriëntatie’ hoort ook het lied
thuis. Het kind moet tekenend, schilderend, alzijdig
manueel de natuur in zich opnemen, opdat het zich
door middel van eigen aanschouwing in haar verdiept
en vanuit de volle aanschouwing allereerst vormgeeft
aan wat zijn hart beroerde en die vormgeeft aan zijn
natuurbeleving, die onontkoombaar voor hem is. (ibid,
p. 129) Aangrijpend en ontroerend hoe hier verder over
geschreven wordt!
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Ook wordt gewezen op verschillende pedagogische
situaties die hierbij in aanmerking kunnen komen, zoals
cursussen, keuzecursus, verplichte cursus voor de hele
stamgroep, dagopening, weeksluiting.
Verderop, op pagina 199 worden zes prachtige mogelijkheden genoemd om de kinderen in contact met de
werkelijkheid te brengen. Om de laatste te noemen: We
geven de werkelijkheid weer in woorden of klanken.
Hiertoe behoren alle vormen van beschrijven van ‘opstel’
tot het gedicht en de muziek.
In Jenaplan, school waar je leert samenleven (2014, p. 33)
lezen we: Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs.
Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken,
met veel aandacht voor de grote en kleine actualiteit.
Schooltuindagboek
Op 1 oktober 1982 trad onze natuurkenner bij uitstek, Kees Both, bij het CPS als medewerker voor het
Jenaplanonderwijs in dienst. Op dat gedenkwaardige
moment droeg ik het Schooltuindagboek aan hem op.
In de brochure wordt de ondertitel uitgewerkt: ‘natuuronderwijs in de onderbouw van Hans Wolff aan de
universiteitsschool van Jena in het schooljaar 1924-1925’.
Nog altijd een geweldig en aansprekend document,
dat elke groepsleider kan inspireren. Te boud beweerd?
Hieronder volgen slechts enkele aanhalingen, die mij nog
steeds emotioneren.
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otioneert mij nog steeds”

Derde schooldag – 30 april 1924:
De kinderen brengen bloemen mee, groene en bloeiende takken; vandaag immers moet de schoolkamer
(Stube) voor de nieuwelingen feestelijk worden versierd.
Ook met slingers, met zilveren en houten dennenappels
van papier wordt het lokaal op kinderlijke wijze mooi
gemaakt.

Frieda houdt de boekhouding bij. Om de ontstane uitgaven te dekken en de kas zo vol mogelijk te houden, komen
een paar jongens op het idee om de kastanjes en de eikels
die op het schoolplein zijn gevallen, te verzamelen en te
verkopen (…) De eerste dag van de (herfst-)vakantie verscheen bijna 2/3 van de kinderen (deels zelfs met broertjes
en zusjes) om te helpen.

Vijfde schooldag – 2 mei 1924:
Anna bracht een dierenboek mee en liet het zien. Sommige platen leiden tot een gesprek. Ik vertel wat ik eens
met een wezeltje heb beleefd, Günther vertelt over een
ijsbeer die een jongen door de tralies trok en verscheurde, Theo over het circus dat op het ogenblik in Jena is.
Op de speelplaats deden we met een klein groepje oudere kinderen “bomen raden”.

Vierentwintigste schoolweek – 24-29 november 1924:
We gaan naar de markt op verzoek van een paar kinderen, die daar een reusachtige vis hebben gezien en hem
de anderen zouden willen laten zien (rog en bot). We
kijken ook naar andere zeevissen (schar, tarbot, kabeljauw, schelvis, gerookte vis) en zuidvruchten. – Op school
werken we onze gegevens uit.

Tiende schoolweek – 7-12 juli 1924:
In de tuin nemen we de snelle groei van de zonnebloem
waar. We kijken naar onze bloeiende vlasplanten en
luisteren ernaar hoe van vlas linnen wordt gemaakt. Verplanten van dertig grote tomatenplanten (20 tot 40 cm.),
die in knop of bloei staan en door een goede verzorging
verder groeien. We vergelijken de aardappelplant en
de tomaat (bladeren, bloesems). – We ontdekken twee
doornappelplanten. Observatie.
Achttiende schoolweek – 29 september – 4 oktober 1924:
Uit de inkomsten van de tuin ontstond onze schoolkas.

Drieëndertigste schoolweek – 9-14 februari 1925:
We praten over de hyacint die een moeder ons gegeven
heeft (kleur, geur, wortels). Waarom ze niet in aarde
hoeft te staan en zo vroeg bloeit. (…) We beginnen met
een omvangrijk onderwerp dat ons lange tijd zal bezig
houden: turf en steenkool.
Het Schooltuindagboek eindigt met “Wat heeft Hans
Wolff ons te zeggen?” Eén van de zeven punten daarvan
luidt: ben ik van mening dat mijn onderwijs méér kindvolgend moet worden, zodat de belangstelling voor al
wat leeft en groeit, en altijd weer boeit op een functionele manier les-leerstof wordt?
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Nee, echt niet: we kúnnen níet naar het bós!
Mijn stagiaire was boos op me.
Ik was stomverbaasd.
Het was toch overduidelijk.
Zelfs voor een stagiaire.
Michiel zat met een gebroken been.
En het regende morgen pijpenstelen.
We kónden níet naar het bós.

De volgende dag bleek dat Michiel voor controle naar het
ziekenhuis moest. En na de gym scheen er een waterig
zonnetje. In mijn rugzak zaten behalve mijn sportkleding
ook de zoekkaarten. Na wederom tweemaal zuchten
knikte ik de stagiaire toe, die met een brede glimlach
de weg naar het bos in sloeg. De kinderen fietsten
verwonderd achter hem aan.

Ik zag dat de stagiaire ook verbaasd was over zijn eigen
boosheid. De kinderen wisten nog van niets. We zouden
morgen na de gym direct door fietsen naar een bos-tjepje-je. Het was niet eens één vierkante kilometer groot.
Het was de tuin rondom een landhuis – een tuin die
in verval was geraakt. Daar zouden we kijkwijzers aan
de kinderen uitdelen. Ze mochten daar zoeken naar
zwavelkopjes en elfenbankjes en ze dan fotograferen.
Ze mochten zoeken naar de eik en de beuk. En ik zou ter
plekke het verhaal van de heks en de eik vertellen.

De hemel zegende dit onzalige plan met welgeteld 23
minuten zon, uitgelaten kinderen, slechts één broek die
in roestig prikkeldraad werd open gehaald, een stagiaire
met een natte voet omdat er een bal uit de sloot gehaald
moest worden.
Op tijd had ik het ensemble weer bij elkaar. Op de
fiets openden de wolken hun kranen zodat we toch
als verdronken katjes de klas binnen hobbelden. De
verwarming kwam vol te hangen met mutsen, wanten en
jassen.
De rest van de middag ging het over paddenstoelen. We
smeerden herfstbladeren in met verf en drukten ze af. En
het verhaal van de heks en de eik was de afsluiting van de
dag.

Met “het wordt steeds maar weer uitgesteld”, probeerde
de stagiaire zijn boosheid te verklaren. “Maar dit is
de tweede keer dat we het uitstellen!”, antwoordde
ik hem: “Vorige week moest ik met Michiel naar de
dokter, omdat hij zijn been had gebroken bij een rare
bokkesprong.” Maar de stagiaire had gelijk: ik zag er
tegenop. Ook zonder regen had ik visioenen van kinderen
als moddermannen. Gescheurde jassen van iets te dure
kledingmerken die in doornenstruiken waren blijven
hangen. Neerstortende kinderen uit bomen.
“Mijn meester uit groep 8 beloofde ons het hele jaar
dat we naar het bos toe zouden gaan”, verklaarde de
stagiaire zich, “We zijn nooit gegaan.” Graag wilde ik zijn
oude meester voorbijstreven, maar ik zag het echt niet
zitten.
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Toen we de enthousiaste kinderen, enigszins
opgekalefaterd, weer naar huis stuurden, zag ik de
stagiaire zijn Floris van Bommel-schoen inspecteren.
“Dank je wel, zonder jouw tegenspartelen, waren we
vandaag niet gegaan”, zei ik. “Misschien was niet-gaan
beter geweest.”, zei de stagiaire die met tegenzin zijn
schoen weer aantrok.
Arjen Tabak
Arjen Tabak is onderwijskundige, leerkracht van een
plusklas, Pabodocent en eigenaar van het bedrijf
Onderwijs doe je Samen
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