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Met een druk op de knop zette onze leraar Duits de 
cassetterecorder aan. Drie trage, gedragen akkoorden op 
een keyboard wisselden elkaar af. Een droog drumtikje 
kwam erbij. Meteen daarna een stem: Oost-Berlijn… 
Unter den Linden… Er wandelen mensen langs vlaggen 
en vaandels. 

Het was september 1988 en onze taaldocenten bereid
den ons voor op de keuze van de schoolreis in mei van 
het volgende jaar. Waarom voelde ik de muziek op 
mijn rug en armen? Het lied – met de tekst voor onze 
neus in het Berlijnvoorbereidingsboekje, over mens
zijn in twee totaal andere systemen – beroerde me 
onvermoed diep. Maar goed, ik had al besloten mee te 
gaan op Londenreis. Die stad kende ik: geen al te grote 
risico’s daar. Berlijn, die stad midden in dat vreemde 
OostDuitsland, voorbij het ijzeren gordijn, met die 
naargeestige muur? Nee, niks voor mij.

Toen de klasgenoten met wie ik naar huis fietste 
die middag kozen voor Duitsland, kwam dat lied en 
het kippenvel terug. Een paar dagen later vulde ik 
ferm ‘Berlijn’ in als mijn bestemming. En de reis in de 
meidagen van 1989, over de Transitstrecke door de 
DDR, was een road less travelled by, die daadwerkelijk 
all the difference maakte, om de dichter Robert Frost 
aan te halen: voorbij de grenzen van mijn comfortzone, 
ontmoette ik een nieuwe, net 16 geworden zelf. Ik 
leerde er andere schoolgenoten kennen en kreeg er 
een eerste vriendinnetje. De dag in OostBerlijn, met 
25 verplicht gewisselde Ostmarken brandend in onze 
zakken, staat me helder bij.

Dat najaar viel de Muur. Ik zat stomverbaasd voor de 
tv. Wij hadden daar gestaan. Er werd nu met houwelen 
ingehakt op een grensmuur, die er mijn leven lang 
altijd had gestaan. Dat het politieke kon wankelen en 
veranderen werd opeens deel van mijn werkelijkheid.

In dit nummer gaan we grenzen over. We kijken en 
vergelijken Jenaplan in een aantal buitenlanden: België, 
Taiwan, Japan en volgen een Tilburgs gezin in een 
camper door Scandinavië, op zoek naar de essentie van 
onderwijs. 

Er zijn andere grenzen, dichterbij huis, om overheen 
te gaan: waar Kees Groos de begrenzingen van zijn 
stamgroepleiderschap opzoekt, gaat Alex Otten de dans 
aan met belendende concepten als Freinet en EGO. Cobi 
Boomsma luisterde naar de ZweedsNederlandse podcast 
Opgejaagd, Berna van der Linden las een kinderboek 
dat de Syrische oorlog in je stamgroep brengt en filosoof 
Maaike MerckensBekkers ziet hoe een Syrische vluchteling 
de veerkracht van een groep 6 op de proef stelt. 

Tenslotte vertelt de Duitse jenaplanvoorvechter Hartmut 
Draeger over het OostDuitse Jena, over hoe daar in 
1989, op de scherven van het oude regime, meteen 
alweer nagedacht werd over het schoolconcept dat Peter 
Petersen daar vroeg in de eeuw had vormgegeven en dat 
gesloopt was onder het communistische bewind. Begin 
jaren ‘90 kreeg Jena weer Jenaplan. 

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Grenservaringen: the road less travelled 
C o l o f o n I n h o u d

Jenaplan over de grenzen
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Scandinavië. 

Voorwoord: the road less travelled 3
Leren moet grenzeloos zijn. Toch?  
Kees Groos wijdt ons in en speelt met alle grenzen in zijn stamgroep. ‘Ah nee, nou heb 
ik toch de mail van die ouders geopend. Terwijl het weekend is.’

 4

Interview Alex Otten: “Petersen en Freinet begrepen elkaar”
De directeur van drie scholen kijkt graag bij bevriende buurconcepten over de 
schutting. Zijn basis blijft het veerkrachtige Jenaplan, maar Freinet, EGO en Reggio 
Emilia verrijken zijn onderwijs. 

6

Catharina’s ogenblikje
Catharina gaat de grens van de pensionering over en kijkt nog een keer om, in 
vertrouwen dat haar team het goede zal doen.

11

Column Ingrit Rezelman: “De grenzen rekken op, ook de mijne”
Het was een intens jaar, het jaar dat Ingrits Daltonschool langzaam overging in een 
jenaplanschool.

12

Education on Tour: een Tilburgs gezin reist door Scandinavië
Met z’n vijven in een camper van acht vierkante meter. Dan kom je wel grenzen tegen. 
En ook de essentie van onderwijs en opvoeding. 

14

Beschouwing: Cobi beluistert de podcast ‘Opgejaagd’
De Zweedse Jennifer Petterson had het prima naar haar zin in Nederland. Tot ze 
kinderen kreeg en het Nederlandse onderwijs leerde kennen. 

22

Interview Hartmut Draeger over Jenaplan in Duitsland
Pas na zijn 50e leerde Hartmut Draeger het Jenaplan kennen. In Nederland, nota bene. 
Hij is één van de dragers van Jenaplan in Duitsland.

24

Intussen in Taiwan: Bij de kookles stiekem Engels leren
In Taiwan durven kinderen nauwelijks Engels te praten. Een kok pakte het pedagogisch 
aan. Inmiddels bijgestaan door Europese jenaplanners.

28

In Japan opent binnenkort de eerste jenaplanschool
“Jenaplan is bij uitstek het onderwijs, waarin je leert democratisch samen te werken. 
Dat kan Japan goed gebruiken”, zegt Naoko Richters.

30

Schoolportret: Jenaplan in Gent 
“You know what the funny thing is about Flanders? The little differences.”

34

Jenaplan biedt bakens, geen grenzen
Prikkelende gedachten van schoolleider Jean Paul Later. 

39

Filosofiecolumn: Hussein uit Aleppo is nieuw in de groep 40
Boekrecensie: Berna bespreekt ‘Hallo Wereld’, ook over Syrië 42
Je-Na aan ’t Hart: meld jouw jenaplanparel! 44
Grenzeloze mijmeringen in de uiterwaarden   
Soms moet je stevig tegen grenzen oplopen, voor je je chagrijn laat varen.

46

Column Arjen Tabak: nukkige Noren, kolossale knuisten 48

Cartoon Frank de Man



-  juni 2018 5 1614

Op het grensgebied tussen droom en daad speelt redacteur en 

stamgroepleider Kees Groos met de mogelijkheden van zijn onderwijs: 

hoeveel onbegrensde, vakoverstijgende ruimte zou hij zijn kinderen 

niet willen bieden! Maar ook een stamgroepleider heeft zijn 

begrenzende kaders. In tijd. In ruimte. En trouwens, een grens is niet 

per definitie een beperking: binnen afgesproken grenzen weet je hoe je 

als groep met elkaar om wilt gaan. Binnen de belijning van je speelveld 

vind je de ruimte om te floreren.

‘Leren moet grenzeloos zijn. Toch?’
Grenservaringen van een stamgroepleider
Kees Groos Grenzen bekaderen. Een kader heeft ook een duidelijke 

grens. Je zit er in of er naast. Net als een perk. Perken 
worden begrensd. Mijn eerste gevoel is om de hoeveel
heid grenzen te beperken. Het aantal beperkingen graag 
begrenzen. 

Ik heb vrijheid nodig om met mijn groep een betekenis
volle tijd te beleven. Leren moet grenzeloos zijn. Tussen 
vakgebieden zou er geen grens moeten zijn. Met stam
groepswerk is iedereen bezig met een gezamenlijk doel of 
thema. In deze periode bijvoorbeeld de Gouden Eeuw. 

‘Mijn groep als een utopisch, 
zonnig perkje, omzoomd met een 

wit hekje. En ik ben dan de tuinman’

Ik zie mijn stamgroep aan het werk. Ieder kind vanuit een 
eigen invalshoek, een eigen talent. De een gaat aan de slag 
met het varen van een hoeveelheid knopen en de ander 
is knopen aan het leggen, om het want na te maken van 
een VOCschip. Dat schip dat intussen wordt nagebouwd 
in de gang met een grote ovale tafel als basis. Anderen 
zijn bezig de inrichting van een schip te doorgronden en 
weer anderen zoeken de regels, gebruiken en straffen op 
een VOCschip uit. Een groepje plant de route op de kaart 
en weer anderen maken het mechaniek voor het roer. Tot 
slot is een clubje kinderen druk doende uit te zoeken welke 
handelswaar we eigenlijk gaan halen en die kostbare waren 
ruiken, proeven en bereiden we. O, en dan wordt alles 
uiteraard vastgelegd in ons scheepslogboek. Grenzeloos 
leren. Alles komt samen, iedereen is bezig. Dit vergeten ze 
nooit meer!

Zo zou het er wat mij betreft uit moeten zien. Dromen 
heeft ook iets grenzeloos... In werkelijkheid is mijn 
thema De Gouden Eeuw erg leuk, leerzaam, maar niet 
zoals hierboven beschreven staat. Ja, er zijn schepen 
nagemaakt (iets kleiner...) Ja, de route is besproken. Er is 
onderzocht, gemaakt en gepresenteerd. Maar zo mooi 
als hierboven... Er zijn grenzen. Ik zou een hoop materiaal 
kunnen gaan halen, maar moet ook de adviesgesprekken 
voorbereiden van groep 8. Dus maar bij elkaar scharrelen 
wat er in het hok te vinden is. Ik wil eigenlijk een mooie 
les voorbereiden om de kinderen te verwonderen over 
het turfschip op weg naar Breda. Maar ik moet ook nog 
gesprekken administreren, nakijken en vergaderen. 
Dan maar gewoon een vensterplaat van het Canon van 
Nederland geplukt, van www.entoen.nu. Ik wil ieder 
groepje op het juiste niveau begeleiden zodat je inspeelt 
op de zone van naaste ontwikkeling, zodat alle kinderen 

tot leren komen en zodat je de doelstellingen behaalt. 
Maar de uren in een dag zijn begrensd. 

Toch word je soms ’s avonds nog bestookt met berichtjes 
uit de teamapp. Of er zijn ouders die je in het weekend 
mailen, en ik die zo stom ben, om tóch even te kijken. Mijn 
uren waren toch begrensd?

Onbegrensd leren. Steeds maar door kunnen. Ik ben 
bij sommige kinderen, die in staat zijn om in groep 8 
misschien al Latijn te volgen, al aan het eind van dat van 
mij. Wat kan ik ze nog bieden? Hoe kan ik ze nog boeien? 
Ze staan aan de grens en willen er misschien wel uit. Hoe 
begeleid ik een kind dat dat Latijn nooit gaat leren omdat 
ze al zo’n moeite heeft met Nederlands, waarschijnlijk 
omdat zij net een jaar in Nederland is? Waar haal ik de tijd 
en materialen vandaan om dat kind te begeleiden? Waar 
haal ik de grenzen vandaan om Guus Chaoot wat meer 
structuur bij te brengen? De bandbreedte van kinderen 
met zorgvragen wordt steeds groter. En waar ligt mijn 
grens?

Je gunt kinderen zo veel, grenzeloos leren. Dat ze maar 
door kunnen en dat jij dat als stamgroepleider allemaal 
faciliteert, begeleidt en documenteert. Wauw. Er loopt 
een grens tussen utopie en werkelijkheid.

Maar de grenzen in de klas bieden ook veiligheid. 
Kinderen weten hoe een liniaalstem werkt. Kinderen 
werken ‘de hand’ af bij zelfstandig werken. Kinderen 
weten waar iets ligt en of ze het zelf mogen pakken. 
Kinderen kunnen op hun weekplan kijken. Kinderen 
weten dat ze elkaar moeten laten uitpraten in de kring. 
Kinderen weten dat ze moeten stoppen als dat duidelijk 
gezegd wordt en dat ze rustig moeten lopen in de gang. 
Kinderen weten of ze woordjes moeten flitsen of niet. 
Kinderen weten dat op het whiteboard staat wat het 
rooster is van vandaag. Al deze begrenzingen zorgen juist 
voor een grote vrijheid: kinderen weten waar ze aan toe 
zijn en bewegen zich vrij binnen deze omkadering. Dat 
zorgt voor een behoorlijk geïnspireerd thema. Waarin 
kinderen mooie schepen bouwen, zelf uitvindingen doen 
en een tentoonstelling over kunstenaars uit de Gouden 
Eeuw voorbereiden. En dat in de veilige stamgroep aan 
elkaar presenteren, ook het meisje uit Iran, de slimmerik 
en Guus.

Grenzen zorgen voor vrijheid en geborgenheid. Als een 
utopisch, mooi, zonnig perkje, omzoomd met een wit 
hekje. En ik ben dan de tuinman...
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“Dit is wat ik me van mijn eigen schooltijd herinner”, zegt de Groningse schoolleider 

Alex Otten als hij zijn publiek een grote klok toont: “Kijken naar wijzers die térgend 

langzaam bewogen, behalve als het pauze was.” Vandaar dat hij thuiskwam in 

een nieuwe wereld toen hij als jonge leerkracht Jenaplan ontdekte. Inmiddels is hij 

directeur van drie scholen en vermengt hij Jenaplan met werkvormen uit belendende 

onderwijsconcepten. 

Een dinsdag in de meivakantie. Het is dat heerlijk 
kalme avonduur, even na 20.00, als Alex Otten de 
telefoon opneemt. Hij heeft er een lange dag van 
tuinwerk opzitten en appte dat hij nog even een douche 
zou nemen. Ik ben tot nu bezig geweest met het 
slaapritueel van mijn kinderen, wat Alex brengt bij zijn 
twee jongens, van wie er één volgend jaar op kamers 
wil. Na twijfel over zijn studiekeuze en een tussenjaar, 
bleek de Pabo toch wel een heel geschikte opleiding. 
Het zit blijkbaar in de familie – Pabo, maar ook die 
initiële twijfel.

Alex: “Ik heb eerst hotelschool overwogen, maar ben – 
net als mijn broer – Pabo gaan doen. In eerste instantie 
met het idee dat ik na mijn propedeuse naar de 
universiteit zou kunnen gaan en ik daarmee alle keuzes 
openhield. Het komt niet door mijn eigen ervaringen 
in het basisonderwijs dat ik zo nodig leerkracht moest 
worden. Toen ik een tijd geleden een school overnam 
en een presentatie gaf aan de ouders, heb ik een klok in 
mijn handen genomen, zo’n echte grote, en ik vertelde: 
‘Dit is wat ik me herinner van mijn eigen schooljaren: 
de klok en de pauzes.’ In ons klaslokaal staarde ik hele 
dagen naar die klok: de wijzers gingen oneindig traag 
vooruit. Behalve in de pauzes. Dan verstreek de tijd 
opeens in een heel ander tempo. Dan hoor je de ‘o ja’, 
want veel ouders herkennen dat.”

Het zal niet alleen maar negatief geweest zijn?
“Natuurlijk heb ik ook goede ervaringen gehad: bij de 
kleuters had ik veel plezier. Bij de lieve juf van groep 
3 mocht je op schoot. In Groep 7 heb ik nog een leuke 
meester gehad, die de klas liet opstellen in een Uvorm, 

wat destijds al heel bijzonder was. Maar ik herinner me 
vooral veel stilzitten: wachten tot andere kinderen ook 
klaar waren. Terwijl, als je iets niet snapte, je duidelijk 
gemaakt werd dat je je moest haasten om de anderen 
bij te benen. Dat is niet goed. Ik houd ouders dan ook 
altijd voor dat ik een school wil, waar kinderen met 
plezier komen, elke dag. Ja, we gaan uiteraard ook 
stevig samen leren en ontdekken, maar het begint 
ermee dat je je er fijn voelt.”

Jouw herinneringen zijn een wereld weg van wat het 
Jenaplan voorstaat. Dat is dan vast niet toevallig.
“Eigenlijk vond ik bij Jenaplan wat ik zelf gemist heb 
op school. In die zin is het niet toevallig. Het is wél puur 
toeval dat Jenaplan op mijn pad kwam. Ik deed de Pabo 
in Emmen. Toen ik ging samenwonen in Groningen, 
zocht ik daar een katholieke stageschool omdat ik daar 
het papiertje ‘catechese’ kon halen. En zo klopte ik aan 
bij De Radar, een school waar Freek Velthausz in die tijd 
in de bovenbouw werkte. Daar veranderde mijn beeld 
van wat er in onderwijs mogelijk is. We deden samen de 
bovenbouw en er was meteen een klik. Ik wist: zó wil ik 
het ook.”

Maar het was maar een stage…
“Precies. Na mijn opleiding deed ik vervangende 
dienstplicht op het Arbeidsbureau in Groningen. Ik 
kwam Freek in de stad tegen en die had een tijdelijke 
vacature voor me, met een beperkt aantal uren. Toen 
dat ophield ben ik op een andere school in de stad gaan 
werken, in een groep 8, waar al vier invallers waren 
weggepest. Toen ik na een paar maanden mijn groep 
goed onder controle had, nam Freek weer contact 

‘Petersen en Freinet begrepen elkaar’
Interview: Alex Otten kijkt over de grenzen van Jenaplan
Geert Bors
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met me op: kom solliciteren. Zo ben ik Jenaplanner 
geworden en gebleven.”

Die ‘klik’ – was dat een klik met Freek, met het team of 
ook al met het jenaplanconcept?
“Die dingen kun je niet uit elkaar trekken. Boven het 
Jenaplan hangt wat mij betreft een paraplu van ‘samen’. 
Zo was de sfeer op De Radar: we gingen nog net niet 
samen op vakantie. Het schoolleven leefden we samen. 
Je hielp elkaar – de muren van het lokaal sausen in de 
laatste week. In het weekend, samen met teamleden 
en ouders, een decor bouwen voor een voorstelling. 
Als iemand bepaalde kinderen moeilijk aankon, hielp 
je of nam je die kinderen tijdelijk over. Er zat een 
vanzelfsprekende saamhorigheid in die ik in deze tijd op 
sommige scholen wel eens mis.”

Waarin schuilt die vanzelfsprekendheid?
“Het voornaamste is dat je het belang van het kind 
vooropstelt. Niet dat je daarin moet doorslaan – het 
is een kwestie van de goede balans vinden – maar ik 
vind dat je je in je pedagogisch handelen altijd bewust 
moet zijn van de overweging: doe ik dit nu omdat 
het voor mij gemakkelijk is, of is dit voor het kind het 
beste? Als schoolleider en als opleider, ervaar ik het als 
een dilemma in hoeverre je jezelf, je visie, je handelen 
als maatstaf kunt nemen. Je kunt de ander niet jouw 
stijl of jouw manier van kijken of beslissen opleggen, 
maar wel een beetje. Ik ben zelf heel erg geneigd om 
te kijken naar wat een kind nodig heeft en wat ik moet 
inzetten of juist moet laten om daar te komen. Ik zie 
vaak meteen of een kind het naar zijn zin heeft of niet, 
en daarbij komen meteen ook oplossingen van hoe 
een stamgroepleider iets nét anders kan aanpakken. 
Dat komt toch voort uit die eerste tijd op De Radar, 
waar altijd de sfeer was: hoe kunnen wij dit samen 
oplossen?”

Toen Mensenkinderen kenbaar maakte een thema 
‘Jenaplan over de grenzen’ te willen maken, meldde 
jij je direct, omdat jouw scholen – onder de vlag 
Moderne Jenaplanschool (MJPS) – met Peter Petersens 
gedachtegoed als basis inmiddels ook natuurlijke 
vervlechting zijn aangegaan met elementen van 
concepten als Freinet-onderwijs, EGO en Reggio Emilia. 
Je zei toen: “Jenaplan is en blijft de basis.” 
“Ja, zeker. Bij Peter Petersen vind ik met name het 
stamgroepsidee, met de drie leeftijden en de rollen van 
leerling, gezel en meester, erg krachtig. Die manier van 
indelen alleen al jaagt het besef van ‘samen’ aan. Je 
leert en leeft samen, te beginnen met de kring, met een 
vastomlijnd weekplan, dat je als stamgroepleider niet 
te star hanteert, maar waarbij je mee veert op het ritme 
van de groep. Soms bijvoorbeeld is een kringgesprek na 
tien minuten klaar. Da’s prima. Misschien heb je later 
op de dag de kring nog een keer nodig, ook goed. En 
een andere keer is je groep zo betrokken dat je na drie 
kwartier nog in de kring zit. Ook belangrijk: de manier 
waarop Peter Petersen de wereld in de groep haalt. 

Maar misschien heeft Freinet dat nog wel sterker dan 
het Jenaplan.”

En daar komen we al bij jouw ‘over de conceptuele 
grenzen kijken’. 
“Inderdaad. Die vermenging met Freinetelementen 
was er al op De Radar: daar werd al gewerkt met vrije 
teksten, met klassenvergaderingen. Alleen had ik toen 
nog geen flauw idee dat dat Freinet was. Ik kan me 
ook niet herinneren of destijds de naam ‘Freinet’ viel. 
Maar wat ik achteraf kan zeggen, en nog steeds ervaar 
in mijn scholen, is hoe beide concepten elkaar enorm 
versterken. Het is niet voor niets dat Freinet en Petersen 
een goede verstandhouding hadden. Voorbeeld: ik 
denk dat Jenaplan nog sterker dan Freinet de kracht van 
de groep gebruikt en inzet op ‘elkaar helpen’, ‘samen 
leren’. Als je dat combineert met de werkvormen van 
Freinet rond ‘vrije teksten’ of ‘natuurlijk leren rekenen 
en lezen’, krijg je iets heel krachtigs.”

Leg mij, als Freinet-leek, eens uit wat die vrije teksten 
behelzen.
“Bij vrije teksten schrijven kinderen over iets dat 
ze meegemaakt hebben of iets wat ze bezighoudt 
en waarover ze aan het nadenken zijn. Het zijn 
uitdrukkelijk geen fantasieteksten, maar het komt wel 
echt voort uit hun eigen belevingswereld. Binnen hun 
weekplanning mogen de kinderen zelf weten wanneer 
in de week ze schrijven. Wij beginnen daar al mee bij de 
kleuters: sommigen kunnen al schrijven, anderen maken 
tekeningen, waarbij de stamgroepleider opschrijft wat 
het kind vertelt. Woorden uit de tekst kunnen dan 
bijvoorbeeld gebruikt worden om na te stempelen. Zo 
gebeurt het kennis maken met letters op een levendige 
maar vooral ook speelse manier. Wat we proberen is om 
ieder kind elke week te laten schrijven. 
Het wordt pas echt mooi in de volgende fase, 
want dan wordt jóuw eigen werk gebruikt voor 
tekstbesprekingen in je groep. Samen ga je je tekst 
mooier maken. Het is een intense, persoonlijke vorm 
van begrijpend lezen, zonder dat de kinderen het 
doorhebben. En uiteindelijk ga je met druktechnieken 
en afbeeldingen je tekst nog krachtiger maken. Je kunt 
een ‘tekst van de week’ kiezen en een klassenkrant 
maken. Je zou ook een tekst kunnen gebruiken om er 
andere didactische dingen mee te doen, bijvoorbeeld 
een les over leestekens, maar dat vergt uiteraard altijd 
een vraag aan de jonge schrijver of zijn of haar tekst 
daarvoor gebruikt mag worden.”

Mooi. En ik denk inderdaad al een ‘plakrandje’ te zien 
waar dat aansluiting vindt bij Jenaplan.
“Precies. Dat je mag schrijven over je eigen 
belevingswereld en je tekst mag delen binnen je 
groep, in de kring, maakt het meteen weer ‘samen’. 
Net als de teksten bundelen in een klasseboek. En 
Petersens ‘pedagogische situatie’ dient zich ook heel 
vaak aan vanuit die teksten. Het maakt heel veel uit 
dat deze teksten geschreven worden vanuit het kind. 
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Andere scholen laten kinderen ook schrijven, vanuit 
bijvoorbeeld een opdracht, maar dit sluit veel beter 
aan bij hun wereld. Je ziet de nieuwsgierigheid naar 
elkaars werk. Je hoort de vragen die gesteld worden. 
Heel vaak ontstaan uit die gesprekken weer nieuwe 
projecten. De NJPVfilm Vragen stellen is onder andere 
gefilmd in Veendam en Oude Pekela. Op een gegeven 
moment gaat het over vulkanen en of er echt lava 
in een lavalamp zit. Dat gesprek grijpt terug op een 
onderwerp dat die ochtend uit een vrije tekst opkwam.”

Je ziet bijna hoe Petersen en Freinet herkenning bij 
elkaar vonden. 
“Ja. Het grappige is: op zeker moment besloten we om 
maar één keer in de twee weken een weeksluiting te 
doen. Het gaat bij Peter Petersen om het betekenisvol 
vieren wat je gedaan hebt, wat je ontdekt hebt – in je 
klas, in je bouw, maar zeker ook met de hele school. 
En nu juist uit zo’n Freinetelement als vrije teksten 
kwam steeds vaker de vraag: onze groep heeft zóveel 
ontdekt. Kunnen we deze week niet óók een viering 
doen? De natuurlijke vraag naar vieringen werd sterker. 
Ik zat laatst in een groep die vrije teksten besprak en 
zag weer eens hoe je zo een half uur kunt vullen en de 
betrokkenheid enorm hoog houdt. Dat is zo mooi – dan 
zou ik zelf wel weer in de groep willen staan. Je ziet dan 
hoe drie personen iets heel anders in een tekst lezen, 
met heel andere vragen komen. En iedere vraag aan de 
schrijver kan de tekst mooier maken – met de schrijver 
als degene die het laatste woord heeft over zijn eigen 
tekst natuurlijk. Je moet het als stamgroepleider ook 
goed zien: kijken wat er leeft, wat er opkomt en waar je 
mee verder kunt. Het vraagt om goede vragen te blijven 
stellen en om kennis paraat te hebben, om de vragen te 
verdiepen. Overal zitten aanknopingspunten om meer 
te leren over jezelf en de wereld.” 

Met het woord ‘betrokkenheid’ dat je net liet vallen, 
denk ik meteen aan het ErvaringsGericht Onderwijs 
(EGO). Ook een deel van jullie inspiratie, begreep ik?
“Ja. De natuurlijke nieuwsgierigheid die we bij kinderen 
stimuleren, moet je als team natuurlijk zelf ook willen 
belichamen. Ik merk hoeveel rijker mijn inzichten 
worden sinds ik zelf ook Jenaplanopleidingen verzorg. 
En nu ik de Freinetopleiding heb gevolgd, zijn er ook 
steeds momenten dat er puzzelstukjes op hun plek 
vallen. Datzelfde in elkaar schuiven van inzichten ervoer 
ik ook toen we met onze jenaplanscholen op studiereis 
naar het CEGO in Leuven gingen. Welbevinden en 
betrokkenheid zijn woorden die je gemakkelijk in 
de mond kunt nemen in een pedagogische context, 
maar tijdens die reis lieten Suze en Ellen Emonds en 

Ludo Heylen zien dat je vanuit het EGO weer anders, 
aanvullend, intenser naar kinderen kijkt. We gebruikten 
het kindvolgsysteem Looqin al, dat mede door het 
CEGO is ontwikkeld. In Leuven gingen we nog veel 
duidelijker zien hoe je nog beter naar kinderen kijkt 
met de bril van betrokkenheid en welbevinden en 
hoe behulpzaam dat kindvolgsysteem daarin is. Want 
instrumenten om kinderen te volgen zijn leuk, maar 
ik – ooit de leerling die naar die traag tikkende klok 
keek – ben er wel op gebrand dat betrokkenheid en 
welbevinden óók omhoog gaan.”

En Reggio Emilia?
“Daar haal ik vooral vandaan dat de ruimte ook een 
pedagoog is. Reggio loopt al jaren mee met ons 
onderwijs en Natasja de Kroon begeleidt ons daarin. 
Kinderen kunnen meer dan wij denken en wij pakken 
meer en meer van hen af. Het kind heeft het recht 
om dingen zelf te mogen en moeten doen. Met dat in 
het achterhoofd werden wij op school steeds minder 
content met de, in onze ogen, niet betekenisvolle 
ontwikkelingsmaterialen in de school. De ruimte en de 
levensechte objecten die je er tegenkomt bieden meer 
dan genoeg om kinderen zelf te laten ontdekken. Zo 
voegt Reggio Emilia weer een passend puzzelstukje 
toe aan onze schoolpraktijk. Alles komt bij elkaar, zo 
voelt het: dit moet het zijn. Met Jenaplan als onze 
pedagogische basis.”

Zie jij het werk van Freinet dan vooral als een 
concretisering van Peter Petersens meer ‘wijsgerige’ 
pedagogiek?
“Nou, Freinet biedt veel: de klassendemocratie, de 
kinderraad. De klassenbox, waarmee kinderen zelf hun 
kasboek bijhouden, wanneer ze een winkeltje maken 
en dingen verkopen. Freinet is zeker ook een pedagoog 
met een diepgaande visie, maar voor mij zit zijn 
belangrijke bijdrage inderdaad meer in de werkvormen. 
Waar ik bij Petersen meer lees over het kind en de 
wereld, leer ik van Freinet meer over procesmatig 
werken.”

Hoe essentieel is het voor jou – dat kijken over de 
grenzen van het Jenaplan?
“Ik vind het heel mooi om van en met elkaar te mogen 
leren. Er heerst niet overal een sfeer van delen, van 
kijken in elkaars keuken. Veel nieuwe concepten 
presenteren zich met een toon van ‘wij hebben de 
wijsheid in pacht’, en op Twitter word ik vaak doodmoe 
van de manier waarop meteen de loopgraven betrokken 
worden. Mensen zijn snel veroordelend. Waarom niet 
leren met elkaar? Dat is toch prachtig?”

Catharina’s ogenblikje
Omzien in vertrouwen

Na bijna 43 jaar verbonden te zijn geweest aan 
het onderwijs, waarvan zo’n 28 jaar met veel 
plezier aan het Jenaplan, ga ik vertrekken. Ik 
ben klaar om de stap te nemen naar een nieuwe 
levensfase. De fase van rust en tijd voor andere 
mooie dingen in mijn leven.
De school, kinderen, ouders, collega’s zal ik gaan 
missen. De geweldige sfeer, de gesprekken, de 
geur, de rust, de lach, het enthousiasme, de 
zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid, het 
samen verantwoordelijk zijn, het samenwerken, 
beleven, verbinden. Dat alles zal ik zeker missen. 
Toch neem ik heel bewust deze stap op dit 
moment.
Het schoolgebouw is gerenoveerd, de 
peuterspeelzaal zit onder ons dak, de bibliotheek 
is uptodate. De vloerbedekking, meubilair en 
ook de digiborden zijn vernieuwd. Kortom, alles 
ziet er piekfijn uit. De kippen in de patio hebben 
kuikens gekregen. De kinderen verzorgen ze 
goed. De inhoud van de vieringen is sterk. Het 
amfitheater is bijzonder geschikt voor vieringen 
buiten en ook voor bijvoorbeeld de gezamenlijke 
lunch met mooi weer. Het plein is een “groen 
schoolplein” geworden met hulp van ouders en 
kinderen. De planten groeien, de notenboom 
heeft zijn eerste bladeren gekregen, de insecten 
hebben een kamer geboekt in het insectenhotel 
evenals het roodborstje dat haar nestje erin 
bouwde. 
Het team is gediplomeerd Jenaplanner. Het 
bouwt verder aan deze bijzondere school, zonder 
mij. Het zal de rug recht houden en blijven 
werken aan het Jenaplanonderwijs op zijn eigen 
manier. Daarvan ben ik overtuigd. Wat het 
bestuur ook zegt of oplegt, het weet welke koers 
het vaart en waarom. Het zet de zeilen op de 
wind die blaast; ook bij storm zal het knokken en 
op koers blijven. 
De kinderen op deze kleine school zijn gelukkige 
kinderen en leggen een stevige basis voor hun 
toekomst. 
Dat alles maakt dat ik met een gerust hart het 
schip kan verlaten en mijn grens kan overgaan.

Catharina Drenth is nog tot de zomer schoolleider 
van jenaplanschool De Ommewending in 
Veendam. Haar column is een ‘ogenblikje’ uit 
haar pedagogische praktijk. We hebben haar een 
plek in de redactie aangeboden om haar kennis 
te blijven delen en geleidelijk af te kicken van 43 
jaar onderwijs.
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De grenzen werden opgerekt, van Dalton werden we Jenaplan. Van een tweejarige 

combinatiegroep werden we een driejarige stamgroep. Van een weektaak gingen we 

over naar een ritmisch weekplan en van lessen in boeken gingen we over op cursussen. 

Ik denk dat we de grenzen van ons onderwijs met inspiratie opgerekt hebben naar 

Jenaplan. De wereld je klaslokaal inhalen, het samen leven en werken, de grenzen 

van je wereld verkennen en je wereld groter maken. Leren van elkaar en met elkaar, 

in gesprek gaan met elkaar en elkaar leren kennen. Ik denk dat die grenzen in de 

dagelijkse praktijk veel ruimer zijn geworden.

De routines waaraan we gewend waren, de weektaak van 
het daltononderwijs en het werken vanuit lesboeken, geeft 
grenzen aan. We moeten met zijn allen echt wennen aan 
nieuwe systemen. Het ene kind gaat daar makkelijker mee 
om dan het andere kind. Het blijkt dat we elkaars grenzen 
kunnen respecteren. Dat we in gesprek met elkaar, beter 
rekening kunnen houden met elkaar. En dat we elkaar 
kunnen ondersteunen om weer een stapje verder te komen. 
Kinderen hebben elkaar nodig, samen kom je verder. 
Sommige kinderen vinden het heel moeilijk om al die 
nieuwe manieren te volgen. Zij missen het houvast 
van de boeken en van de vaste interventies van de 
groepsleerkracht. Maar andere kinderen bloeien op. Ze 
voelen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen werk, 
maar ook voor de groep. Ze voelen ruimte en in die ruimte 
leren ze plannen en organiseren. Ze leren initiatieven te 
nemen en lef te hebben. Ze leren oplossingen te bedenken 
en creatief te zijn. 
Tegenwoordig beginnen we iedere ochtend in de kring. 
En eigenlijk zouden we daar ook mee moeten afsluiten. 
En in de middag weer. Al die kringen hebben ook een 
naam: observatiekring, groepsvergadering, reflectiekring, 
voorleeskring, presentatiekring, boekenkring, vertelkring, 
nieuwskring, filosofiekring… We hebben inmiddels ook een 

heleboel extra bankjes in onze schoolwoonkamer. Een vaste 
kring in een klaslokaal. 
De grenzen van de kring worden door de kinderen omarmd. 
Al gauw geven ze aan in de kring te willen 
beginnen. Kinderen hebben die start van de dag inmiddels 
ook nodig. En langzaam verandert het dagritme in steeds 
meer kringen. Zomaar tussendoor, of aan het einde van de 
dag. Grenzen rekken op. 
Mijn grenzen rekken ook op. De belemmering zit hem niet 
in de kaders van het jenaplanonderwijs. Die kaders zijn 
ruim, er is veel mogelijk en we kunnen ouders uitleggen 
waar we mee bezig zijn. Mijn grens is vooral een grens 
die ik zelf voel. Ik voel dat jenaplanonderwijs heel veel te 
bieden heeft, dat dit is wat ik kinderen wil bieden. Maar… 
Jenaplan lijkt nogal een belangrijke inhoud te hebben die 
alle andere soorten van onderwijs missen. Mijn gevoel zegt 
dus ook wel eens dat ik de voorgaande twintig jaar maar 
gewoon wat gedaan heb. Misschien wel broddelwerk heb 
geleverd. In tegenstelling tot dat gevoel, heb ik voor de 
groep nu ook wel eens het gevoel dat ik broddelwerk sta 
te leveren. En dat gevoel heerst vooral als het gaat om 
samenwerken met andere mensen. Mensen die er verstand 
van hebben. Want dat verstand heb ik er natuurlijk nog 
lang niet van. 

We kunnen nog zoveel meer bereiken, het moet nog 
beter, we moeten nog dit en we moeten nog verder. We 
moeten nog werken aan Denken in Doelen, en we moeten 
nog beter leren omgaan met een ritmisch weekplan. De 
kinderen moeten nog leren plannen en we moeten nog 
kindgesprekken invoeren. De rapporten moeten een 
portfolio worden, stamgroepwerk moet ook kunnen met een 
verhalend ontwerp. 
Ik schreef het al: grenzen kunnen worden bepaald door een 
gevoel dat je zelf hebt. Want als je kijkt naar wat we hebben 
bereikt in een jaar, dan is er veel veranderd. Daar kom ik een 
grens tegen, ook bij kinderen. Hoe snel kun je wennen en het 
beste verwachten? En kunnen alle kinderen wel wennen aan 
deze manier van onderwijs, hoe mooi ook? Schuif ik de grens 
niet te makkelijk verder, leg ik de lat niet te hoog? Welke 
eisen kan ik aan de kinderen en aan mezelf stellen na een 
jaar?

Ingrit Rezelman geeft les in de bovenbouw. Haar school 
in Deventer was tot vorig jaar een Daltonschool en ging, 
als tweede locatie van De Kleine Planeet, in transitie 
naar Jenaplan. Inmiddels heet ook haar school ‘De Kleine 
Planeet’.

De grenzen rekken op: langzaam verandert het dagritme in steeds meer kringen
Columnreeks: Ingrits school in transitie naar Jenaplan 

“Mijn gevoel zegt ook wel eens dat 
ik de voorgaande twintig jaar maar 

gewoon wat gedaan heb.”
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In januari vertrokken Ronald Heidanus en Inge van de Goor 

met hun drie kinderen naar Scandinavië. De naam van hun 

onderneming? Education on Tour. Hun missie? Op zoek naar ‘the 

essence of education’. Mensenkinderen onderhield regelmatig 

contact met de reisgenoten en had halverwege de tocht een 

skypegesprek. De allereerste school was meteen 

een grenservaring voor oudste zoon Feie. 

En grenzen blijven verlegd worden: in 

de scholen, bij de ijshockeytraining en in 

hun onderlinge contact.

‘Wat een reis! Zijn jullie nou superintelligent of knettergek?’
Education on Tour: grenzen voorbij, in een camper van acht vierkante meter

Geert Bors
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Er is altijd veel discussie over de vorm – vanochtend 
op Twitter weer over leraren in korte broek – maar 
er beweegt weinig en er zijn weinig mensen die 
verantwoordelijkheid durven nemen.” Ja, dat klinkt 
negatief, zegt hij, maar zo bedoelt hij het niet: “Als je 
namelijk midden in de waan van de dag zit, dan komt 
het onderwijs over je heen en dan is het wat het is. Ik 
denk dat het grootste thema is waarmee het onderwijs 
in Nederland worstelt, of ik in elk geval: je bewust 
leren zijn van alles wat je doet. Je innerlijke houding tot 
uitgangspunt maken: wat ligt er aan mij? Wat kan ik nu 
doen? Waar kan ik verantwoordelijkheid voor nemen? 
Ieder kind wil leren en ieder kind wil bij de groep horen, 
net als leerkrachten overigens.”
Ze merkten op in Deense scholen dat het leertempo er 
behoorlijk laag leek te liggen. “Hoe meet je nou waar 
je kinderen zijn?”, vroegen ze de leerkracht. “Meteen 

toen we het vroegen, vond ik het een heel Nederlandse 
vraag. Zo’n typische vraag naar meten, naar de vorm 
en het gemiddelde”, zegt Ronald. Inge vult aan: “We 
kregen te zien hoe anders ze hier omgaan met het 
kijken naar leertempo. Al tijdens de ‘gathering’ – de 
ochtendbijeenkomst – stelt de leerkracht vragen die 
de motivatie van de kinderen wakker schudden. En ze 
spreiden hun leerpad hier, als team, uit over negen 
leerjaren. Dan kan ieder kind ook meer werken in zijn 
eigen tempo. Dan maakt het niet uit of je na leerjaar 1 
alle leerstof al precies beheerst. Dat geeft zoveel rust.”

Waar hadden we het over?
Dat Scandinavië de vindplek voor de essentie van 
onderwijs moest worden, heeft een lange geschiedenis, 
die teruggaat op het begin van de band tussen Inge en 
Ronald, in 2004: hij speelde in een band, die zij trouw 
volgde. Van het een kwam het ander, en opeens was 
er iets dat je verkering kunt noemen. En toen kreeg 
Ronald die klus om een Zweedse band in Stockholm 
te gaan ophalen, om ze naar een Utrechtse studio te 
brengen: “Ga je mee?, vroeg ik Inge, toen we een week 
iets hadden. Ik moest die avond zelf nog spelen in 
Eindhoven. Om 23.00 pakten we de bus en reden we 
samen naar Zweden, de hele nacht door. 24 uur samen 
in de bus. Ik herinner me hoe we ’s ochtends de boot 
namen in Helsingør.”
“Ja? Dat weet ik niet meer”, zegt Inge. “Maar op die 
reis is wel onze basis gelegd. Ik kan me het landschap 
nog goed herinneren. Het was begin november, en al 
superkoud en vroeg donker. Er groeide meteen een 
fascinatie voor dat land. Stockholm is een stad waar we 
vaker zijn geweest, ook met de kinderen. Een stad met 
een fijne energie.” 
Is het woord ‘onderwijs’ op die eerste reis al gevallen? 
“Dat weet ik niet meer”, mijmert Ronald en kijkt Inge 
aan. “Ik kan me niet voorstellen dat we het er níet over 
hebben gehad”, zegt ze. “Het boeide ons beiden. Ik 
was al docent en jij was een tijdje gestopt met de Pabo, 
vol met muziek bezig, aan het twijfelen hoe je die 
opleiding af kon maken – zo ingewikkeld als jij het toen 
al vond je te conformeren aan het methodisch handelen 
en hoe je de uitdaging miste.” “Ja”, antwoordt 
Ronald, “Het ging er zo weinig over de inhoud, over 
het pedagogischdidactisch handelen. Ik was bij mijn 
opleiding tot klassenassistent al vaak ingevallen op een 
zmlschool, als mijn stagebegeleider ziek was, en ik 
had er heel veel praktische kennis opgedaan. Met die 
kinderen kom je héél dicht bij waar het echt om gaat: 
het zijn kinderen met beperkingen, met wie je op zoek 
gaat naar hun talenten om hen de kans te geven op 
een volwaardige plek in de samenleving. Ze leerden mij 
finetunen, ze leerden me hun perspectief in te nemen, 

Het is vrijdagochtend, 26 januari, als Ronald Heidanus 
bezig is met de puntjes op de i voor de grote roadtrip 
met zijn gezin aanvangt: met zijn vrouw Inge van de 
Goor en hun drie kinderen Feie (11), Jonah (9) en Leiah 
(6) trekt hij een half jaar noordwaarts. In een camper 
met acht vierkante meter leefruimte. Nee, het zijn 
niet de koffers (één per persoon) die nog in de camper 
moeten, het gaat om de allerlaatste details: Ronald 
wil nog heel even Tilburg in om stickerverwijderaar 
te halen om de oude belettering van hun voertuig te 
halen. Daarna staat er alleen nog maar ‘Education on 
tour’ in fraaie letters op de flanken en kan de motor 
aangezwengeld worden. 
De grootste klus in de voorbereiding was misschien wel 
het overtuigen van de leerplichtambtenaar. Zelfs twee 
formeel opgeleide leraren (Ronald werkt onder andere 
in het speciaal onderwijs en Inge is kunstdocente in 
het vo) mogen van de Nederlandse wetgever niet 
zomaar hun eenmaal ingeschreven kinderen uit school 
houden. En dus heeft het stel de methodes overlegd 
die ze zullen gebruiken voor het bijhouden van de 
Nederlandse leerstof, en gaan ze zorgvuldig om met 
de wettelijke ‘inschrijf en aanwezigheidsplicht’ die 
geldt voor scholing in het buitenland (‘artikel 5 onder 
c’) en worden er officiële contracten getekend door 
de bezochte scholen, die in Denemarken, Zweden en 
Noorwegen zullen worden aangedaan. 
“De kinderen komen niet meer thuis”, zegt Ronald, “Wij 
rijden straks naar hun school en dan, om 13.40 nemen 
we ze mee naar buiten en zwaaien alle klassen ons 
uit – zo gaan we symbolisch weg van hun vertrouwde 
Montessorischool en glijden we de reis in. Na het 
weekend kloppen we dan aan bij de eerste school. 
Meteen een interessante: het is een Deense school, maar 
wel in het NoordDuitse SchleswigHolstein, ooit zwaar 
bevochten terrein tussen de Denen en de Duitsers. Een 
mooie poort tot Scandinavië. Op zo’n school net buiten 
de Deense grens moet vast al iets zichtbaar worden van 
hoe onderwijs in Scandinavië eruitziet.”

Wakker worden bij min 3
Inmiddels is het 7 mei. Het avontuur Education on Tour 
is halverwege. Het span is gearriveerd in het Zweedse 
Karlstad, waar een school met de stromen Montessori, 
traditionele jaarklassen en speciaal onderwijs, de 
deuren wijd opengeslagen heeft voor de Nederlanders, 
zoals veel scholen dat al gedaan hebben: “Welkom”, 
brak ergens een leraar het ijs, “Wat een reis! Óf jullie 
zijn hartstikke intelligent óf jullie zijn knettergek. Welke 
van de twee is het?” Eerst maar even de harde cijfers: 
“We zijn 98 dagen op weg. We hebben 60 schooldagen 
gehad. Bijna 5.000 kilometer gereisd. 9 scholen bezocht 
en op 17 plaatsen overnacht.”

Wie op Facebook of Twitter de reis gevolgd heeft, weet 
dat het dagen met ups en downs zijn geweest: van 
ijskoude nachten in de winter die pas in februari echt 
intrad (het was ’s ochtends min 3 in de camper) en een 
gezin dat collectief in de greep raakte van een heftig 
buikvirus, tot prachtige plaatjes van Scandinavische 
landschappen, dronebeelden hoog boven scholen en 
enthousiaste verslagen over the little differences met 
Nederland – kleine maar veelzeggende observaties over 
bijvoorbeeld het ontbreken van snoepautomaten, maar 
de alomtegenwoordigheid van zelf te tappen koud 
water in de scholen.
Inge en Ronald nemen de tijd om via Skype de balans 
op te maken. Ronald: “Een zoektocht naar the essence 
of education, zo hebben we onze reis genoemd. 
Ons uitgangspunt bij vertrek was dat vooral ik even 
klaar was met het onderwijssysteem in Nederland. 
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te leren zien wie zij waren. Op de Pabo kon ik dus zo 
het ene na het andere voorbeeld over de pedagogische 
relatie oplepelen, maar daar ging het daar helemaal 
niet over.” “Waar we het wél in die 24 uur over hebben 
gehad…”, breekt Inge in: “Kinderen!”

De plek van onderwijs in een samenleving
Al die keren dat het stel in Scandinavië was, viel hen 
op hoe anders de plek van kinderen in de samenleving 
leek te zijn: “Telkens keken we met een schuin oog naar 
scholen, we zagen hoe leerkrachten door de stad liepen 
met hun kinderen, zagen hoe kinderen speelden in de 
parken. Alles leek zo gemoedelijk”, zegt Ronald. Inge 
vult aan: “Het viel op hoe in Zweden en Denemarken 
alles om de aanwezigheid van kinderen heen gebouwd 
is. Kinderen lijken de basis van het denken, ook in 
openbare gelegenheid is overal rekening gehouden 
met kinderen. We hadden het idee dat er fundamenteel 
anders omgegaan wordt met onderwijs: onderwijs 
wordt meer geleefd, als onderdeel van het samenleven. 
Kinderen zijn hier natuurlijk ook lange dagen op 
school.”
“Dat heeft mij ook altijd het meest geboeid: niet het 
lesgeven an sich, maar de algehele plek die onderwijs 
in een samenleving toebedeeld krijgt en inneemt”, 

zegt Ronald. In die zin had de reis ook naar het veel
geroemde Finland kunnen gaan – een land dat lang 
gebukt ging onder overheersing van dan weer eens de 
Zweden, dan de Russen, en waar de winters lang en 
de agrarische opbrengsten altijd kantje boord waren. 
Het land ook, dat het zo goed doet in de mondiale 
rangordes van beste schoolsystemen, omdat politiek, 
overheid en maatschappij een paar decennia geleden 
vol zijn gaan inzetten op de kwaliteit en de statuur 
van het onderwijs. “Maar liever laten we Finland nu 
‘rechts’ liggen”, zegt Ronald. “We wilden juist in het 
onbekendere duiken: Denemarken, Zweden en over 
twee weken Noorwegen.”
Noorwegen en het onderwerp van de plek van het kind 
in een samenleving brengt Inge bij een documentaire 
die ze dag over de moordaanslag die Anders Breivik 
pleegde op het eiland Utøya: “Er kwam een vader 
aan het woord, die zijn dochter verloren had  door 
Breivik. En de interviewer vroeg hem of hij niet de 
doodstraf zou willen opleggen. ‘Nee’, antwoordde de 
man. ‘Daar heb ik zelf helemaal niets aan. Het gaat 
erom: hoe kunnen wij als maatschappij dit soort dingen 
voorkomen?’ Dat bleef me zó bij: dat die man dacht in 
termen van opvoeding, van de veerkracht van een hele 
samenleving.”

Veelvormige, veelkleurige scholen
In Karlstad heeft de familie een warm welkom gekre
gen. Ze zitten in een lokaal vol Montessorimateriaal, 
met de kinderen om hen heen. Inge vertrekt naar een 
afspraak met de muziekdocente. 
Over elke school die tot nu toe bezocht is, is wel iets 
opmerkelijks te zeggen. Ze zijn veelvormig, veelkleurig, 
allemaal anders. En toch brengt elk iets van de 
gezochte ‘essentie’ aan het licht – vaak op een positieve 
manier. Een enkele keer maakt juist het ontbreken 
van bepaalde elementen pijnlijk zichtbaar waar het in 
essentie om zou moeten gaan: Scandinavië hoeft ook 
weer niet geromantiseerd te worden. Ook hier zijn er 
ouders die hun kind plompverloren afleveren bij de 
schoolpoort, zonder veel interesse in pedagogische 
overdracht. En er was bijvoorbeeld die school met veel 
vluchtelingenkinderen, waar tot vorig jaar met een 
sterke visie integratieonderwijs werd vormgegeven, 
maar waar van het een op het andere schooljaar opeens 
grote bezuinigingen het structurele vangnet onder die 
visie wegsloegen. Hoewel de kinderen het er naar hun 
zin hadden, vond Ronald het moeilijk zich te verhouden 
tot wat hij zag gebeuren.
Positief: op veel scholen vallen de gezonde maaltijden 
op. Meerdere scholen hebben directeuren die zelf 

ook lesgeven. Er zijn scholen waar de inspectie haar 
bevindingen deelt met leerkrachten en ouders. Er was 
die school waar de ouders eigenaar van waren en waar 
de leraren de verantwoordelijkheid droegen. Dan de 
school met een hond als ‘lesondersteuner’. Er was de 
school waar op de vloeren historische tijdlijnen waren 
uitgezet en de deuren waren bekleed met manshoge 
portretten van Nelson Mandela en Martin Luther King, 
en op de achterkant een levensbeschrijving van hen. 
“Als je in het Martin Luther Kinglokaal lesgeeft, geeft 
dat wel een intentie weer, hè?”

De allereerste keer een school binnengaan
Als het onderwerp verspringt naar de verstaanbaarheid 
van Zweeds ten opzichte van het Deens, schuift oudste 
zoon Feie (11) aan voor het Skypescherm. Waar veel 
Scandinavische kinderen Engels krijgen vanaf jaarklas 0, 
en dat vaak in conversatievorm, voelt hij zich niet altijd 
even senang bij het spreken van andere talen. Maar Feie 
groeit super, zegt pa Ronald: “Pas gaf je een presentatie 
in het Nederlands en meteen daarna in het Engels. Dat 
ging hartstikke goed.”
Wat zijn nou drie momenten die Feie zich als eerste 
herinnert van de eerste helft van de reis? “De eerste 
weet ik meteen: dat was de eerste keer, de eerste 
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“Zeker”, zegt ook Ronald, “In het begin is het lastig. 
Geduld hebben in het lesgeven is anders bij je eigen 
kinderen dan met andermans kinderen in een klas. 
Maar de kinderen hingen ook best aan ons: durven 
doorzetten, je onzekerheden voorbij gaan – dat kwam 
allemaal in het geding omdat wij, door de schoolsetting 
heen, ook hun ouders zijn. Je leert diep in het brein en 
het wezen van je eigen kinderen kijken: Jonah kan een 
heel ongeconcentreerde leerling zijn en dan opeens is 
er weer hyperfocus. Nu hij ziet hoeveel hij aan Engels 
heeft, gaat het leren bijvoorbeeld opeens supersnel bij 
hem. Leren dient voor hem context te hebben. En: het 
is ook kijken in de spiegel. Je ziet oude patronen van 
jezelf herhaald bij je kinderen.” 

Ja, ik kan deze reis aanraden. 
Maar je moet samen en alleen sterk 

in je schoenen staan.

Inge is intussen terug van een enerverende les 
Middeleeuwse muziek. Zij ziet bijvoorbeeld nu van 
dichtbij hoe saai een basisschoolrekenmethode eigenlijk 
is en hoe het toch eigenlijk veel minder plat en veel 
betekenisvoller zou moeten kunnen. 

Ooit 24 uur, nu 24 weken samen
Education on tour is net voorbij het halfwegpunt. Hun 
voorlopige conclusies over de vindplaats van essenties? 
Ronald: “De helft van wat we zien is pedagogisch, met 
daarin het afstemmen op wat een kind nodig heeft. 
Een kwart ligt aan de leerkracht en kennis van de 
didactiek. En dan is er nog een kwart leiderschap en 
organisatie.” Ook culturele verschillen wegen ze mee. 
Juist die brengen essenties aan het licht, meent Ronald. 
Het meest gefascineerd zijn Inge en Ronald momenteel 

over de zelfregulering die ze bij veel kinderen zien. 
Dat, in combinatie met respect voor de groep, wordt 
vanaf de jongste jaren bijgebracht en vormt misschien 
wel de kern voor waarom ze zo weinig ordeproblemen 
tegenkomen.

Het begon ooit met een reis van 24 uur naar Stockholm. 
Nu ondernemen Inge en Ronald, inmiddels drie kinde
ren rijker, een tocht van 24 weken, merkt Inge op: “Je 
leert elkaar weer opnieuw kennen. Je komt elkaar 
tegen, op acht vierkante meter.” “Het is geen vakantie”, 
lacht Ronald, “Ik kan een reis als deze zeker aanraden, 
maar het moet een welbewuste keuze zijn, waarbij je 
alleen en samen sterk in je schoenen moet staan.” 
“Je bent elkaars klankbord”, meent Inge, “Na een 
intensieve schooldag heb je alleen elkaar om te verwer
ken.” Verwerken doen beiden anders: waar Ronald 
zich druk maakt over blogs die ongeschreven blijven 
en zoekt naar momenten om met diepgang te kunnen 
schrijven, wacht Inge af: haar schrijfsels of tekeningen 
komen wel. Zou ze nu aan de slag gaan, dan blijft het 
ergens oppervlakkig. Straks pas, met overzicht, toont 
zich de rode draad.

Education on Tour volgen? www.educationontour.com, 
@EducationOnTour (Twitter en Facebook)

dag. Toen ik uit de camper stapte en voor de school in 
Schleswig stond. Ik had de hele tijd gedacht dat het 
heel leuk zou zijn om zo’n nieuwe school te zien, maar 
opeens was het best spannend.”
Of het nu die maanden op acht vierkante meter zijn, 
maar net zo natuurlijk als Ronald in interactie met Inge, 
spreken nu pa en zoon samen verder. Ronald wijst hem 
op de observaties die Feie en zijn broer deden, over 
de grote ruimte die overal in de school was en toch die 
prachtig gedempte akoestiek. Maar ook kan Ronald 
meegaan in de zenuwen van dat eerste moment: 
“De school had geen receptie. We vroegen naar de 
headmaster, die op de tweede etage bleek te zitten. Het 
was een interimmer die niet wist van onze komst. Oké, 
en nu?, denk je dan. Natuurlijk werd de sfeer meteen 
heel open en nieuwsgierig en werden we gebracht naar 
onze contactpersoon.” Pa wil maar zeggen tegen zijn 
zoon: het is een herkenbaar gevoel, die eerste drempel 
overstappen.
Feies tweede levende herinnering is dat moment 
dat de sneeuw eindelijk smolt, en de camper opeens 
weggezakt bleek in de modderige onderlaag. Ze 
moesten eruit gesleept worden. Het brengt Ronald op 
de back to basicservaringen tijdens de reis: gas om de 
camper te stoken op de allerkoudste nachten bleek 
bijvoorbeeld een beperkende factor. In Denemarken 
bleken er amper plekken om de gasflessen te vullen, dus 
het was spannend hoe lang de kou aanhield en wanneer 
er nieuwe brandstof beschikbaar was. Ook hier: hulp 
van vriendelijke onbekenden, die de missie van de 
familie graag ondersteunden. 

Een filosoof op het ijs
En dan is er het uitzicht vanaf de Stockholm Globe, 
de ijshockeyarena die boven Stockholm uit torent  – 

Feies derde herinnering die als eerste bovenkomt. 
Een reis met vergezichten, uitzichten en inzichten. De 
‘essence of education’ kan zich bijvoorbeeld zomaar 
tonen op een heel andere plek dan een school. Voor 
Feies jongere broer Jonah (9) heeft het gezin het voor 
elkaar gekregen dat de fanatieke ijshockeyer mag 
meetrainen bij lokale teams. De ene keer treft hij 
een eendimensionaal prestatiegerichte coach, maar 
de andere keer staan er echte pedagogen op het ijs, 
die gedisciplineerde techniektraining paren aan het 
doorzien van de karakters en de betrokkenheid van 
de jonge schaatshelden. “In Stockholm stond echt 
een filosoof op het ijs. Zo geniaal was die man”, zegt 
Ronald, “Jonah deed mee aan een moeilijke, heel 
technische skillstraining en ik zag dat hij het lastig had. 
‘Dat zie ik ook’, zei de coach, ‘Maar ik zie ook een lach. 
Als je een lach ziet, dan wil een kind beter worden, 
dan wil hij de uitdaging aan. Weet je wanneer je kunt 
zien of een kind het niet naar zijn zin heeft? Dan zie 
je ouders langs de boarding druk uitoefenen.’ Als je 
dat doortrekt laten wij, als leraren en coaches, ouders 
misschien wel te veel naar ons toekomen en ons hun 
druk opleggen.”

De essentie van onderwijs toont 
zich ook privé, waar je ouders nu 

ook je meester en juf zijn.

‘De essentie van onderwijs’ betoont zich bijvoorbeeld 
in de privésfeer, waar papa en mama nu ook meester 
en juf van hun eigen kinderen zijn. “In het begin was 
het best raar”, zegt Feie. “Dan zaten we best vaak te 
kletsen, als we ons werk moesten maken. Want zij zijn 
gewoon onze vader en moeder. Nu zijn we het gewend 
en is het verder niet gek.”



Onze omgang met kinderen: horreur hier, een idylle in Zweden? 
Bespreking van de spraakmakende radio- en podcastserie ‘Opgejaagd’  
Cobi Boomsma
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Leuke partner, fijn werk, prettig land: de Zweedse Jennifer Petterson voelde zich 

twintig jaar lang op haar plek in Nederland. Maar toen kwam de tijd dat hun 

kinderen naar school en dagopvang moesten. Petterson schrok zich rot van wat 

ze tegenkwam. Wat begon als een ingezonden stuk in een landelijke krant, werd 

een radioserie. Cobi – als expert geraadpleegd voor de serie – beluisterde de eerste 

afleveringen. 

Op station Alexanderpolder ren ik de trap op. Zou ik 
mijn trein nog halen? O nee, word ik ook nog gebeld! 
In alle drukte van het station hoor ik de woorden van 
de beller niet goed. Ik druk hem gehaast weg, in de 
veronderstelling dat het hier (weer) om een enquête 
gaat. 
Nog nahijgend in de trein luister ik het ingesproken 
bericht af. “Misschien is er sprake van een misverstand, 
of anderszins. Toch wil ik laten weten graag in contact 
te komen”, zo had Jair Stein ingesproken. “Ik wil u 
een aantal vragen stellen over onderwijs aan jonge 
kinderen.” Gegeneerd bel ik hem terug. 
Zo kwam ik in contact met het werk van Jennifer 
Petterson voor de radio en podcastserie Opgejaagd. 
De van oorsprong Zweedse Jennifer, getrouwd met Jair 
Stein, vraagt zich af, hoe goed het Nederlandse systeem 
van kinderopvang en basisscholen is. Een groot thema 
aan de hand van een persoonlijke vertelling: “Zijn onze 
kinderen niet beter af in mijn moederland Zweden?”

Weten we wat kinderen doormaken?
Als ik dit stuk schrijf, zijn de eerste vier afleveringen 
inmiddels uitgezonden. In de komende maanden volgen 
er nog vier. De uitzendingen zijn niet onopgemerkt 
gebleven, de kracht zit hem in de wijze waarop Jennifer 
haar zoektocht naar de kwaliteit van het Nederlandse 
schoolsysteem vorm geeft. Vanuit het perspectief van 
ouder van schoolgaande kinderen stelt zij zichzelf, maar 
ook andere ouders, leerkrachten en deskundigen allerlei 
vragen. Denken we nog wel na over het onderwijs in dit 
land, is het onderwijs in Nederland hier echt zo goed? 
Ook kinderen komen bij Jennifer aan het woord. 
Verbazing en verontrusting, dat spreekt uit de eerste 
aflevering (De schoonmaakmoeder). Zijn we als ouders 
wel op de hoogte van wat onze kinderen doormaken 

gedurende een schooldag? Wat gebeurt er eigenlijk 
op school? In Zweden is alles anders geregeld dan hier. 
Naast het gegeven dat kinderen in Zweden pas op hun 
zesde jaar naar school gaan, verschilt de kijk op jonge 
kinderen en wat ze moeten leren flink in vergelijking 
met Nederland. In Zweden ligt de nadruk op het welzijn 
van de kinderen en de ontwikkeling tot sociale mensen 
die rekening houden met anderen, terwijl in Nederland 
alles draait om ‘opbrengstgericht werken’, aldus 
Jennifer Petterson in een reportage in de Volkskrant.
De tweede aflevering (Een veredelde parkeerplaats) 
richt zich op de kinderopvang. En op de vraag of de 
crèche schadelijk is voor baby’s, daarbij onder andere 
gebruik makend van onderzoek naar stresslevels bij 
kinderen bij de kinderopvang. Juist voor hele jonge 
kinderen is hechting van groot belang. 
Terwijl ik me verdiep in deze aflevering van Opgejaagd, 
kopt de Volkskrant van 21 maart 2018: “Meer aandacht 
voor baby in crèche”. Dat is goed nieuws voor de 
allerkleinsten. Vanaf volgend jaar komt er één leidster 
op drie baby’s te staan in plaats van één op vier baby’s. 
En dat komt de hechting ten goede.

Met de ouders weg, verandert de sfeer
Dan aflevering 3 (Ik tel tot drie…). Jennifer loopt mee 
in een kleuterklas, waar de juf haar aandacht moet 
verdelen tussen kotsende kleuters en de rest van de 
kinderen. De kleuters leren ijzeren discipline en oefenen 
zich in wachten, maar wat leren ze eigenlijk nog meer? 
En hoeveel vrijheid hebben ze om vrij te spelen? Zo 
luidt de aankondiging voor deze aflevering. 
De dag begint positief: ouders brengen hun kinderen 
in de klas en de gesprekjes zijn ongedwongen. Als de 
ouders vertrokken zijn, verandert de sfeer. Eén, twee, 
drie…rechtzitten! Vanaf nu wordt de kleuters, zo lijkt 

het, vooral geleerd om zich gedisciplineerd te gedragen 
en te wachten, veel te wachten. 
Het thema waarmee deze klas zich nu bezighoudt 
is, nota bene, ‘vrijheid’. Hoeveel vrijheid hebben de 
kleuters zelf in deze klas? Krijgen ze ruimte om zelf 
initiatieven te nemen? Wordt hun nieuwsgierigheid 
geprikkeld? Hoeveel beweging hebben ze? Om nog 
maar niet te spreken over effectieve speeltijd.  
Lang blijf ik in gedachten bezig met deze aflevering. 
Het is verontrustend om te horen hoe het eraan toe 
gaat in deze kleuterklas. Vooral de manier waarop de 
juf de kinderen benadert, baart me zorgen. Consequent 
zijn, duidelijke grenzen stellen – ja, dat is nodig in 
een groep met 26 kinderen, maar de toon van de juf 
is bevelend en weinig uitnodigend. Dat draagt niet bij 
aan het zelfvertrouwen van de kleuters. Op de vraag 
van Jennifer of ze een slechte dag getroffen heeft, 
antwoordt de leerkracht dat dit soort dagen met 
regelmaat voorkomt.

Diagnosedruk
De vierde aflevering (Het probleemkind, de pony en 
de pillenboer) heeft de diagnosedruk als centraal 
thema. Jennifer gaat in gesprek met ouders van 
kinderen die veel aandacht nodig hebben in de klas: 
zoals bijvoorbeeld kinderen met adhd, dyslexie of 
autisme. Deze ouders hebben druk ervaren vanuit 
de school om het kind te labelen. Vóór de Wet op 
het Passend Onderwijs (2014) gebeurde dat soms op 
grond van financiële argumenten, diagnose betekende 
geld (rugzakje). Wat gebeurt er na 2014 met de 
opvallende kinderen, die een individuele benadering 
nodig hebben? Van de leerkrachten in de basisscholen 
wordt verwacht dat zij alle kinderen, ook die met 
specifieke problemen, goed begeleiden, echter niet elke 
leerkracht voelt zich deskundig genoeg. Of zoals een 
leerkracht in deze aflevering zegt: “Ik ben er niet voor 
opgeleid om kinderen met heel specifieke problematiek 
te begeleiden”.
Spraakmakend is de serie zeker. Ga vooral luisteren! 
En vorm je eigen oordeel. De gesprekken van Jennifer 
met ouders, kinderen, deskundigen en de link naar de 
onderzoeken bieden meer dan genoeg gespreksstof. 

Toen dit artikel geschreven werd, moesten 
de volgende afleveringen nog uitgezonden 
worden. Na uitzending zijn ze allemaal 
terug te luisteren als podcast. 
Aflevering 5: De snelkookpan 
Aflevering 6: Cijferdrift 
Aflevering 7: Het Walhalla 
Aflevering 8: En nu?
Zie: www.vpro.nl/programmas/opgejaagd
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‘Kees Boths Jenaplan 21 is maatgevend voor onze scholen in Duitsland’
Interview: Hartmut Draeger over de Duitse jenaplantraditie

Hartmut Draeger is een van de dragende 

krachten van Jenaplan in Duitsland – een ‘late 

roeping’, want hij was de 50 al gepasseerd 

toen hij in contact kwam met het concept. Op 

de Epese school ’t Hoge Land, nog wel, waar 

een geweldige weeksluiting hem niet meer 

losliet. De literatuurwetenschapper werd 

stamgroepleider en spil in de Duitse jenaplan-

beweging, ook voor de Duitse Mensenkinde-

ren, Kinderleben. Hartmut over Jenaplan bij 

onze Oosterburen. 

Op uw site schrijft u dat u uw kinderjaren doorbracht 
in Thüringen. Dat is de deelstaat waar Jena ook ligt en 
die destijds deel uitmaakte van Oost-Duitsland, de DDR. 
Hoe was dat?
“Ja, het toeval wil dat ik aan het begin van mijn school
carrière al even heel dicht tegen de geschiedenis van 
Jenaplan aangeschurkt heb, al had ik daar toen geen 

weet van. Ik groeide ongeveer 80 kilometer van Jena 
op en in 1950, toen ik voor het eerst naar de basisschool 
ging, gooide het DDRregime diezelfde maand de uni
versiteitsschool die Peter Petersen leidde in het slot. De 
communisten vonden het een ‘reactionair, politiek zeer 
gevaarlijk overblijfsel uit de Weimar republiek’.”

Uw levensverhaal gaat verder in West-Duitsland. Hoe 
kwam dat zo?
“In 1961 werd de Muur gebouwd en werd de grens 
tussen Oost en West hermetisch gesloten. In de jaren 
daaraan voorafgaand zagen veel mensen in het oosten 
de bui al hangen en zo’n drie miljoen zijn er destijds 
naar het westen gegaan. Wij ook, in 1956: mijn moeder, 
mijn zus en ik streken neer in ZuidWest Duitsland. Ik 
was toen 1213 jaar. Mijn vader was in de oorlog omge
komen bij bombardementen op Maagdenburg. Ik heb 
hem eigenlijk niet leren kennen.”

“In de maand dat ik naar school ging in 
1950, sloot de communisten net Peter 

Petersens school”

Wat een start voor een jong leven! Hoe ervoer u die 
overgang?
“Ik was een kind. Als ik kijk naar mijn indrukken van 
school in het westen en in Thüringen, dan leek alles 
prima en in orde. Als ik er nu op terugkijk, met jarenlan

ge jenaplanervaring, zie ik dat het toch wel heel steriel 
onderwijs was. Geen prikkels, geen interessante vormen 
als een kringgesprek. Niks wat van de kinderen zelf 
uitgaat.”

Uw bent gepromoveerd in de Duitse literatuurweten-
schap. Niet per se de meest voor de hand liggende posi-
tie om jenaplan-onderwijs tegen te komen, lijkt me. 
“Nee, dat klopt. In het heel klein, via literaire kritie
ken op kinderboeken, kwam ik nog wel eens een klein 
beetje in de buurt van dergelijke pedagogiek. Maar ik 
zou Jenaplan waarschijnlijk niet hebben leren kennen, 
als ik veertig jaar geleden geen Nederlandse vrouw, 
uit Epe, had getrouwd. In 1991 nam mijn schoonzus 
ons mee naar ’t Hoge Land – de school waar toen Jaap 
Meijer schoolleider en stamgroepleider was. ‘Kom je 
eens mee?’, had ze al vaker gevraagd, en wat ze ons 
wilde laten zien was een viering, een weeksluiting. Het 
bleek een heel energieke weeksluiting, kort voor Pasen, 
met als thema mode. Ik raakte in vervoering van het 
enthousiasme op het podium. Ik wilde er alles en meer 
over te weten komen en had het gevoel: dit moet ik 
verspreiden.”

Wat was de positie van het Jenaplan in Duitsland des-
tijds?
“Nou, in de jaren ’80 en ’90 groeide er een onbehagen 
over het Duitse onderwijs en kwam het Jenaplan weer 
op, nadat het in de jaren ’6070 gedecimeerd was. Toen 

Geert Bors

Foto: Ted van Aanholt
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moesten er heel veel kleine schooltjes fuseren met gro
tere scholen. Kleine jenaplanscholen verloren hun naam 
en concept in die fusies. Er zijn toen meer dan dertig 
jenaplanscholen om zeep geholpen, echt structureel 
vernield. In de jaren ’80 kwam de regio Keulen, door de 
initiatieven van een leidende Schulbeamte, enorm tot 
bloei en kwamen er uiteindelijk zo’n tien jenaplanscho
len. Waar er inmiddels helaas nog maar vijf van over 
zijn. Daar kom ik ook bij de zwakte van onze jenaplan
vereniging.”

Welke zwakte?
“De weeffout zit niet in de oprichtingsdocumenten uit 
1982. De richtlijnen waren tamelijk duidelijk, maar er 
werd destijds vooral theoretisch geschreven over jena
plan, waarin het concept verdedigd werd. Het was geen 
proactieve, voorwaartsdenkende club. En bovendien 
hadden de meeste Duitse deelstaten een nogal restric
tief beleid ten opzichte van vernieuwingsonderwijs. Dat 
jenaplan, net als in Nederland, kracht zou gaan zoeken 
in regioverbanden, is bijvoorbeeld wel vastgelegd, 
maar nooit echt uit de verf gekomen. Op het voorlopi
ge hoogtepunt van Jenaplan in Duitsland, in de jaren 
19952000, waren er een paar honderd leden en zo’n 
56 regionale verbanden, die klein waren en – met uit
zondering van Beieren en BerlinBrandenburg – eigen
lijk nauwelijks functioneerden. Maar dan ontbrak het 
weer aan samenhang met de grote vereniging.”

In het recent uitgekomen Jenaplan-Pädagogik in 
Konzeption und Praxis, staat een mooi hoofdstuk over 
hoe met energie en elan Jenaplan heropgericht werd 
in haar geboortestad Jena. Dat was pal na de Wende 
– de val van de Muur en de hereniging van de beide 
Duitslanden. 
“Zeker. Dat was vlak voor mijn kennismaking met 
Jenaplan. Maar dat is een beweging geweest, waarin 
Kees Vreugdenhil, Kees Both en andere Nederlanders 
ook hebben bijgedragen. Velen van hen begrepen toen 
heel goed dat er iets in voormalig OostDuitsland moest 
gebeuren en de Duitse jenaplanbeweging is toen sterk 
beïnvloed geweest door Nederland. Jenaplan 21, als 
studie om het Jenaplan bij de nieuwe eeuw te brengen, 
had ook veel invloed. Ik heb zelf ook veel artikelen 
van Both voor een Duits lezerspubliek beschikbaar 
gemaakt.” 

Dat moet een enerverend moment in de geschiedenis 
geweest zijn.
“Absoluut. En ze hebben dat uitstekend gedaan, 
ook met de academische ondersteuning die je in een 
universiteitsstadje als Jena kunt krijgen. Het was echt 
een gebeurtenis in gezamenlijkheid. In dat gebied, dat 
zolang onder het DDRsocialisme was geweest, was 
het nodig om ideeën rond democratie heel grondig in 

het onderwijs te verweven. Maar ook onderging die 
oprichting van de eerste jenaplanschool daar belang
rijke invloed van het WestDuitse schoolsysteem, met 
zijn aufgelockerte Oberstufe: de laatste jaren van het 
middelbaar onderwijs, die ‘voorbereidend wetenschap
pelijk’ zijn. Zeker op de Jenaplanschool in Jena doen 
ze dat voortreffelijk. Bovendien had de school het 
karakter van een gemeenschapsschool, met een door
lopende lijn van de eerste klas tot het laatste leerjaar, 
dus wat in Nederland de volledige basis en middelbare 
school is. In Nederland had ik trouwens kinderen van 
acht jaar gezien, die al verbazingwekkend zelfstandig 
werkten, zelf kozen in thema’s. Het verbaast me in 
Nederland eigenlijk altijd dat Jenaplan relatief weinig 
is doorgedrongen tot het voortgezet onderwijs. Dat zal 
met jullie schoolsysteem te maken hebben of met de 
culturele context – bijvoorbeeld met ouders die op een 
gegeven moment vinden dat het ‘nu toch wel tijd is om 
klassikaler te gaan werken’. In Duitsland zijn maar zo’n 
48 jenaplanscholen, maar 8 tot 10 gaan door tot het 
Abitur, het eindexamen.”

“Ik raakte in vervoering van die allereerste 
weeksluiting. Ik dacht: Jenaplan? Daar 

moet ik meer van weten!”

En was u nou ook stamgroepleider voor jongeren op 
middelbare schoolleeftijd?
“Nee, nadat ik Jenaplan tegen het lijf gelopen was in 
Epe, ontdekte ik in 1994 een bestaande school bij me 
in de buurt in BerlijnNeuköln die in transitie was naar 
Jenaplan. Dat heb ik gevolgd en ik ben daar begonnen 
als stamgroepleider in 1995 en heb dat gedaan tot mijn 
pensionering in 2008. Intussen deed ik veel in de vereni
ging en maakte ik Kinderleben, de Duitse tegenhanger 
van Mensenkinderen, dat in 199394 werd opgericht.”

Hoe was het op die school-in-transitie?
“O, ik had geluk. We hadden een intelligente, com
municatief heel vaardige schoolleidster, Ruth Weber. 
Die heeft die opbouw van een gewone school naar 
Jenaplan heel goed gedaan.”

Was het niet logischer, gezien uw opleiding, om in zo’n 
vo-school te gaan werken?
“Weet je, ik heb eigenlijk te veel dingen gestudeerd. 
Aan leraren is in Duitsland altijd gebrek, behalve aan 
leraren Duits. Dus met mijn hoofdopleiding kon ik niet 
zoveel. Ik heb ook theologie gestudeerd en dus werkte 
ik als godsdienstleraar, toen onze eigen kinderen klein 
waren. Maar toen zij groter werden, merkte ik steeds 
meer dat godsdienst een schoolvak in de marge is. Ik 
wilde meer betekenen. Toen ik Jenaplan ontdekte, heb 
ik de grote sprong gewaagd naar de basisschoolpeda
gogiek.”

We hebben het gehad over het sluiten van Petersens 
jenaplanschool in 1950, de decimering van Jenaplan in 
de jaren ’60-70, de nieuwe opbouw in de jaren ’80 met 
als bloeiperiode de jaren ’90. Hoe ziet u de toekomst?
“Er zijn ieder jaar goede, belangwekkende conferenties, 
waar de jenaplanners van Duitsland elkaar treffen. Die 
ontmoetingen zijn nog steeds goed. De thema’s zijn 
goed gekozen – onderwerpen die het Jenaplan vertalen 
naar het heden. Maar Kinderleben is recent gestopt, 
wat ik een ramp vind. En we moeten waken dat er een 
sterk verbonden gemeenschap blijft, die Jenaplan borgt 
voor de toekomst. Wat we nodig hebben, is wat er in 
Nederland in de jaren ’60 gebeurde rond Suus Freuden
thal: een sterke groep van vijf tot tien mensen, die de 
verantwoordelijkheid op zich nemen, en organiseren, 
verdiepen, inzichten actualiseren, schrijven, PR doen. 
Dat moet echt gebeuren. Jenaplan komt oorspronkelijk 
uit Duitsland en het is een vernieuwingstraditie die we 
niet moeten laten versloffen.”

“Jenaplan is een Duitse vernieuwingstraditie 
die we niet moeten laten versloffen.”

Hoe kijkt men in Duitsland tegen Jenaplan aan? Wat is 
het imago?
“Iedereen die een beetje pedagogisch is opgeleid, weet 
dat Peter Petersen een interessante reformpedagoog 
was. Maar: ze horen vandaag de dag heel weinig uit de 
jenaplangemeenschap. Daarmee kun je – als ‘algemeen 
publiek’ – denken dat het iets van het verleden is. 
Daarbij heeft Jenaplan een behoorlijke deuk opgelopen, 
toen de historicus Benjamin Ortmeyer in 2009 Peter 
Petersen in verband begon te brengen met het Natio
naalSocialisme. Wat hij deed was eenzijdig en zat vol 
onnozele oordelen. Hij beet zich er enorm in vast, streed 
actief tegen Jenaplan, ook tegen Jenaplan Nederland. 
Als historicus ben ik me meteen gaan verdiepen in de 
kwestie en heb ik artikelen geschreven die tegenwicht 
boden aan zijn eenzijdige belichting van Petersen.”

Heeft Jenaplan er nog steeds last van?
“Het hielp niet dat Ortmeyer zijn artikelen schreef 
in belangrijke linksliberale tijdschriften. Precies de 
bladen die gelezen worden door mensen die poten
tieel belangstelling kunnen hebben voor een open, 
democratische vorm van onderwijs als Jenaplan. Dat 
heeft zeker mensen afgeschrikt en was een grote klap. 
Maar intussen begonnen hoogleraren die meer met de 
principes van Jenaplan ophebben ook te reageren: er is 
in 2012 bijvoorbeeld een belangrijk boek uitgegeven, 
waarin zo’n 1015 auteurs heel gedegen schrijven over 
juíst het democratischpedagogische karakter van die 
eerste jaren Jenaplan. En de jenaplanschool in Jena 
werd de eerste ontvanger van de belangrijke Deutsche 
Schulpreis. De commissie die die prijs uitreikt heeft zelfs 

gesteld – op basis van het boek van Petersen en Wolff 
over hun eerste school van 19241927 – dat die school 
van destijds volgens de richtlijnen van de commissie nu 
nog in aanmerking zou komen voor die prijs. De ophef 
is inmiddels een beetje vergeten. Ortmeyer mengt zich 
nog wel eens fel in debatten en probeert dan gedaan 
te krijgen dat er ergens een straatnaam of een park van 
naam verandert omdat de naamgever ergens een duis
ter verleden heeft. Het is echt een tik van hem. Dat gaat 
ook om heel andere namen dan Peter Petersen.”

Waar ziet u de vernieuwing in Jenaplan?
“Ik denk dat met name Kees Both heel veel ontwikke
lingswerk gedaan heeft. Hij was zo precies en doelge
richt daarin. Wat hij te conservatief of verouderd achtte, 
selecteerde hij uit, hij behield het goede en vertaalde 
en vermengde dat met nieuwe inzichten voor deze tijd. 
Zijn Jenaplan 21 stáát. Ik zie niemand op dit moment 
op dezelfde gedegen manier aan het werk zijn. Intussen 
zie ik op mijn eigen school in BerlijnNeuköln al sinds de 
jaren ’90 interessante allianties ontstaan met ande
re Unescoprojectscholen. Dat spitst zich dan toe op 
mensenrechtenkwesties. In Neuköln wonen veel mensen 
met een migratieachtergrond, en zowel het projectwerk 
in die Unescotraditie als in het Jenaplan functioneert 
goed om aan integratie te werken. Er zijn mensen in 
Duitsland die ook Petersen nog lezen, maar over het 
algemeen is het de gemoderniseerde vorm van Jenaplan 
21, die hier leidend is.”

En voor die vragen rond integratie en mensenrechten 
biedt Jenaplan goede antwoorden?
“Ja. Kees Both heeft het gehad over iedere leraar die 
zijn of haar eigen levensreis doormaakt: mensenrech
tenproblematiek houdt me persoonlijk erg bezig en is 
echt iets dat in onderwijs opgepakt moest worden. Ik 
ben bijvoorbeeld dertig jaar betrokken bij projecten 
in Bolivia. Jenaplan biedt veel openheid en creatieve 
veerkracht. En in een latere fase heeft Both bijvoorbeeld 
ook onderzoek gedaan naar Jenaplan als zinzoekende 
school. Dan komt de oude theoloog en filosoof in mij 
boven. En dan zijn er het democratisch gehalte van 
Jenaplan en het streven kinderen veel zelfstandigheid 
te geven. Die dimensies zijn belangrijke tegenwichten 
in een maatschappij die steeds meer om een prestatie
cultus draait. Jenaplan heeft daarmee ook in deze tijd 
essentiële antwoorden te bieden.”

Meer lezen van Hartmut Draeger? Kijk op www.
jenaplan-heute.de. De Duitse jenaplanvereniging is te 
vinden op: www.jenaplan.eu.
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“Als ik aanwijzingen geef, zijn de meeste blikken 
naar beneden gericht of kijken ze me aan als een 
hert in de koplampen. Maar in hoe ze daarna aan de 
slag gaan laten ze soms wél zien dat ze het begrepen 
hebben. Het is moeilijk om hun niveau van Engels 
goed in te schatten: snappen ze me wel?” Dat is wat 
een chefkok van Kendall College me een keer vroeg, 
toen onze leerlingen die school bezochten voor een 
verdiepingsprogramma.

Dit probleem speelt niet alleen op onze school: 
het is voor de meeste Taiwanese leerlingen niet 
vanzelfsprekend om Engels te spreken. Volgens de 
EF English Proficiency Index 2017 staat Taiwan op de 
veertigste plek, van 80 Aziatische landen, en daarmee 
lager dan onze buurlanden (Singapore op 5, Hongkong 
op 29, China op 36, Japan op 37, ZuidKorea op 30). 
Waarom is Engels zo lastig voor leerlingen in Taiwan? 
Wat ik over de jaren geobserveerd heb kan samengevat 
worden in twee redenen:

1. De methode van lesgeven in het vak Engels
In de meeste scholen wordt Engels, net als andere
verplichte vakken, gegeven op een traditionele
manier: eenrichtingsverkeer van leraar naar kind en
georiënteerd op het examen. Daarmee stimuleer je
leerlingen te focussen op het maken van toetsen en op
schrijfvaardigheid in plaats van hun spreekvaardigheid.
Leerlingen die niet houden van die traditionele
onderwijsmethode, zie je afhaken.

2. Een gebrek aan motivatie
Ik heb ontdekt dat leerlingen die het goed doen bij
Engels meestal degenen zijn die plannen hebben om
naar het buitenland te gaan voor vervolgonderwijs

of om er te gaan werken na hun diploma. Ik heb ook 
gezien hoe sommige leerlingen, die het Engels meden 
als de pest, opeens compleet konden omslaan, wanneer 
ze gewerkt hadden aan een internationaal project 
op school. Daaruit concludeer ik dat hun beperkte 
Engelse taalvaardigheid voortkwam uit een gebrek 
aan motivatie om de taal te leren. Je kunt als leraar 
de hele dag hameren op het belang van Engels, maar 
leerlingen die het nut er niet van inzien, zullen het 
lastig blijven vinden om iets op te pikken van je lessen.

Met die redenen in het achterhoofd begon onze 
school – die in Taiwan al bekend stond als tamelijk 
progressief – te werken aan een International Bridge 
Program (IBP), toen in 2014 een wet werd aangenomen 
die innovatief onderwijs stimuleerde. Het doel van ons 
programma is om onze leerlingen voor te bereiden op 
hoger vervolgonderwijs waar ook ter wereld. Daarmee 
werd het verbeteren van de Engelse taalvaardigheden 
onze hoogste prioriteit. 

Mijn collega’s en ik spraken met onze IBPstudenten 
over hun gebrek aan respons, wanneer ze 
geconfronteerd werden met een Engelssprekende 
chefkok – hoe geïnteresseerd ze ook waren en ondanks 
vele uren Engelse les. “Ik moest wat de kok zei eerst 
vertalen in het Chinees, en daarna moest ik wat ik 
wilde terugzeggen vertalen in het Engels, en tegen de 
tijd dat ik daarmee klaar was, was die chefkok allang 
bij de volgende stap in zijn uitleg”, probeerde één 
leerlinge. Bijna alle klasgenoten onderschreven haar 
ervaring.

Kai Ping Culinary School heeft al lang geleden de 
zogenaamde PTSpedagogiek ontwikkeld, wat staat 

Engels praten een drempel? Leer koken in het Engels! 
De Taiwanese Kai Ping PTS school is op weg naar Jenaplan

Sherry Hsia 

Wat doe je als gastdocent als je alleen maar wazige blikken krijgt en 

nauwelijks respons? Een kok in Taiwan beklaagde zich bij de leraar van een 

klas dat hij niet kon inschatten of zijn Engels begrepen werd. Het is een 

bekend probleem in Taiwan: ieder kind krijgt Engels, maar nauwelijks in 

conversatie. De Kai Ping koksschool verzon iets nieuws, oogstte landelijke lof 

en krijgt inmiddels steun van Nederlandse en Vlaamse jenaplanners.

voor Phaslized (stapvoorstap leren), Thematic 
(geïntegreerd leren) en Socialized (de school als 
minimaatschappij). We zijn daarmee een voorvechter 
van ‘leren door te doen’. Gebaseerd op die PTS
pedagogiek, stelde mijn collega Richard Blanke voor 
om lessen ‘Koken in het Engels’ te gaan geven. Behalve 
docent Engels is hij toevallig zelf ook kok geweest. Het 
idee is dat leerlingen het Engels niet als een los vak 
benaderen, maar de Engelse taal zien als een middel 
om het bereiden van een gerecht tot een goed einde 
te brengen. We hebben de lessen zo ontwikkeld dat 
leerlingen nieuwe woordenschat aangeboden krijgen 
tijdens de voorbereiding en het koken. Onze leraar legt 
dan bijvoorbeeld het maakproces van een recept uit, 
en introduceert intussen nieuwe woorden, gebruikt 
die woorden in context in de keuken, en verdiept de 
kennis door de leerlingen synoniemen of juist woorden 
die het tegenovergestelde betekenen aan te reiken.

De resultaten liegen er niet om: onze leerlingen 
zijn relaxter geworden in de omgang met 
Engelssprekenden. ‘Koken in het Engels’ werd 
daarmee een van de succesverhalen van de casestudies 
in experimenteel onderwijs in Taiwan, en zelfs de 
burgemeester van Taipei wilde zelf het plezier komen 
ervaren van op deze manier Engels leren.

Vertaling: Geert Bors

Jonge jenaplancontacten met Taiwan
Twee jaar geleden zijn de eerste contacten van 
de NJPV met Taiwan ontstaan. Taiwan is op zoek 
naar een innovatieve benaderingen van onderwijs, 
meer kindgericht in denken en handelen. Na 
oriënterende bezoeken aan Nederland, zijn vorige 
zomer drie jenaplanners naar Taipei getrokken om 
daar een week lezingen en workshops te geven. 
Deze zomer komt daarop een vervolg. Bovendien 
worden dan implementatiebezoeken bij de 
betrokken scholen gebracht.

Een Taiwanse jenaplanschool is er nog niet, maar 
ligt wel in de lijn der verwachting. In september 
brengen Engelstalige Taiwanese leerkrachten een 
bezoek aan zes Nederlandse jenaplanscholen. 
De koksschool uit het artikel werkt feitelijk met 
een aantal jenaplanprincipes, zonder dat ze het 
Jenaplan noemen. Te denken valt aan het principe 
leerlinggezelmeester/brede ontwikkeling/
leren van en met elkaar. Het team wil het 
jenaplankarakter binnen die school versterken. In 
dit project werkt de NJPV samen met de universiteit 
van Taipei en de koksschool Kai Ping.

Jaap Meijer, directeur NJPV

Hoog bezoek van burgemeester en onderwijscommissaris 



Een mini-Education on Tour. Dat was wat hoofdredacteur Geert Bors, samen met 

zijn gezin, ondernam naar Gent. Twee jenaplanscholen, twee sterke directrices 

met een heel eigen, innemende stijl. Wat een schoonheid, Hippo’s Hof, met een 

jenaplanarchitectuur gebouwd in een antiek gebouw. Wat een werveling, De Feniks 

– midden in verbouwingstroep – met een weeksluiting, helemaal gedragen door de 

kinderen. Te veel indrukken voor één dag. “Er zit maar één ding op”, zegt Feniks-

directrice Sofie Strobbe: “Nog eens terugkomen.”

Jenaplanschool De Feniks, Gent. Het is vrijdagmiddag 27 
april, pal voor de weeksluiting. “Wat komen jullie hier 
eigenlijk doen?”, vragen twee meisjes plompverloren 
in het voorbijgaan aan mijn zoon Silas (9) en mij. Niet 
offensief, gewoon openhartig en bloednieuwsgierig. 
Ik leg uit dat we uit Nederland komen, dat ik voor 
Mensenkinderen werk en dat ik eens graag wilde kijken 

hoe Jenaplan er in Vlaanderen uitziet. Oké, aardig 
antwoord, maar nog niet helemaal voldoende. Er volgt 
een verdiepingsvraag, over waarom ik hier dan met mijn 
vrouw en kinderen ben. Je kunt blijkbaar geen school 
van vierhonderd kinderen willen observeren zonder dat 
je zelf niet óók gezien wordt. 
We praten nog even verder, terwijl de gangen om 

‘We wíllen een afspiegeling van een grootstedelijke populatie zijn’
Jenaplan in België: gemeenschapsonderwijs tegen segregatie
Geert Bors

ons heen stil geworden zijn. De laatste kinderen en 
grote mensen snellen naar de weeksluiting, die net in 
één van de grote aularuimtes begonnen is. Het is een 
viering met alle vierhonderd kinderen, en met alle 
stamgroepen die iets op het podium doen. “We hebben 
een poosje twee weeksluitingen gedaan, verdeeld over 
de twee ruimtes, maar dan krijg je toch beweging: 
zou het niet toch leuker zijn in de andere zaal? En dus 
schikken we nu een beetje in en zitten we met z’n allen 
bij elkaar. Wel zo gezellig”, heeft schoolleider Sofie 
Strobbe eerder gezegd.

Met Down in de stamgroep
Waar wij thuis gewend zijn aan een oversturende 
geluidsinstallatie en een stamgroepleider die toch 
weer even gebogen moet staan over de laptop omdat 
een filmpje niet wil instarten, ziet het podium er hier 
puik uit. Hoog boven het toneel hangt een metalen 
constructie in carrévorm met een profi lichtinstallatie. 
Het geluid is prima. Je zou er een van die fijne alter
natieve Vlaamse bands kunnen laten optreden. En: er 
is volledige aandacht. Mijn vriendin buigt naar me toe: 
“Toen ze net begonnen, waren het de kinderen die om 
stilte vroegen. Met een handgebaar, andere kinderen 
namen het over. Het was meteen stil en is stil gebleven.” 
Sofie duidt op een jochie op de voorste rij. “Weet je 
nog dat we telefoneerden voor een eerder artikel en 
ik eerst een ‘ontsnappend’ jongetje moest terughalen. 
Dat was hij.” Zeker. Daar zit hij, een jongen met het 
syndroom van Down, tussen zijn stamgroepgenoten. 
Als het tijd is voor zijn groep om het podium op te 
gaan, en een mannelijke stamgroepleider ook hem 
aanmoedigt te gaan, gaat de jongen in de contramine. 
Maar als dan een juf hem dan nog eens lief uitnodigt 
op het podium, staat hij er meteen. “Ha, voor de juf 
doet hij het wel. Wat een theatermaker, hè”, glimlacht 
Sofie, “Hij weet precies wie hij hoe moet bespelen.” De 
onderbouwgroep zingt een lied met veel handgebaren 
naar lichaamsdelen. Het duurt heel eventjes en dan 
doet de jongen lekker mee. 

Stad met twee gezichten
Onze kennismaking met Jenaplan in Vlaanderen begon 
aan het begin van de schooldag, op Hippo’s hof. Ook 
daar was inclusief onderwijs meteen een hoofdthema. 
Met een slaapplek net ten noorden van de stad, 
hadden we in de ochtendspits ruim zicht gehad op 
de industriezone en het havengebied. Niet de meest 

enerverende entree tot de stad. Pas echt klassiek 
stads werd het met het oversteken van de brede 
Begijnhoflaan met zijn trambaan in de groenstrook 
in het midden. De brede laan ligt als een ring om 
het eigenlijke centrum en anderhalve straat diep dat 
centrum in, stopten we voor jenaplanschool Hippo’s 
Hof. Niet vernoemd naar een nijlpaard, maar naar 
straatnaamgever Hippoliet Lammens, weldoener en 
gemeenteraadslid in vroeger tijden. 
Ook het gebouw stamt uit die vroeger tijden. Het 
oogt totaal niet als een school in Nederland – geen 
gebouw omzoomd door een plein, dat na schooltijd 
zijn functie verliest en wat doods en doelloos in het 
straatbeeld staat. Dit gebouw gaat op in het landschap 
en wordt pas herkenbaar als school, wanneer je de 
voordeur binnenstapt. En daarbij, zal schoolleider Inge 
Willem later vertellen, is de school zo multifunctioneel 
mogelijk, zodat het op naschoolse tijden open staat 
voor verschillende wijkactiviteiten.

Jenaplan is nivelleren
Schoolleider Inge Willem heeft twee jaar terug een 
kinderdroom waargemaakt: “Ik was jarenlang lector in 
de psychiatrie op een hogeschool. Maar na 15 jaar was 
het op. Ik miste de voeling met de werkelijkheid en ik 
wilde terug naar de werkvloer. Het was mijn jeugdwens 
om schooldirecteur te worden, midden in de wereld, 
in de triade van ouders, kinderen en team.” Jenaplan 
kende ze toen nog niet, maar maakt ze zich in ijltempo 
eigen. 
Voeten in de klei, de werkvloer, en inclusief onderwijs 
dus. Inges aanpak ademt integratie en het tegengaan 
van tweedeling in de stadse samenleving. “Kinderen 
beginnen in België al vroeg met school, op hun 
2,5e jaar. Dat betekent slaapjes overdag, meestal 
geen zindelijkheid. En dat vraagt om een goede 
samenwerking met kinderverzorgsters en leerkrachten.” 
Precies die jonge start maakt het mogelijk om kinderen 
gelijkwaardige kansen te geven: “Als kinderen thuis 
weinig prikkels krijgen, is het heel belangrijk om daar 
met 2,5 jaar wel mee te kunnen beginnen.” 
Met één been in de luxe binnenstad (“de panden om de 
Begijnhof kosten gerust 1 miljoen euro”) en één been 
buiten de ring, met de 19eeeuwse arbeiderswoningen, 
waar veel anderstalige nieuwkomers hun eerste 
onder komen vinden, is Hippo’s Hof een school midden 
in de moderne stad. En dat is precies wat Inge wil: 
“Maatschappelijke bewegingen en administratieve 

- 16130 31  juni 2018



plaatsingsregels in de stad maken dat de school neigt 
een witte, kansrijke school te worden. Maar we streven 
juist een afspiegeling van Gent te zijn. Waarom? Omdat 
dat bij uitstek past bij Jenaplan: het leren samenleven 
met verschillende groepen, het mogen leren van en 
aan elkaar verrijkt het leren van álle kinderen in de 
groep.” In heel veel kleine, praktische zaken klinkt die 
wens niet te segregeren en juist altijd te nivelleren 
door: de prijzen voor maaltijden op school, de centraal 
georganiseerde verjaardagsfeestjes, waarbij iedere 
ouder een beperkt bedrag inlegt en de school een fijne, 
gezonde traktatie regelt. 

Wendbaar jong kuiken
Onze oudste kinderen, zoonlief en dochter Hannah (6), 
zijn allang geleden om het hoekje van een stamgroep 
gaan kijken en even later uitgenodigd door de 
stamgroepleider – een man, we komen er opvallend 
veel tegen vandaag   om mee te komen doen in de 
kring. Wij krijgen, met onze derde Mathis (bijna 1) in 
de drager, een rondleiding. Opvallend zijn de mooie 
zoldertjes boven elk lokaal – een houten trap, een 
knusse entree en dan boven in het kraaiennest volop 
mogelijkheden voor Jenaplan. “Het vergde wel wat 
voor de architect begreep wat we bedoelden.”
En passant geeft Inge uitleg over het Vlaamse onder
wijs systeem, over hoe Gent een Freinetstad is. Over hoe 
behalve ouders weinig keuze hebben in de plaatsing 
van hun kind, een school ook weinig keuze heeft 
in de leraren die zich voor dienst melden. En toch: 
Inge krijgt het voor elkaar dat er een puike groep 

leraren en ondersteuners staat. “Ik ben trots op mijn 
onwaarschijnlijke team. Onze school begon een paar 
jaar geleden als een ‘ei’ van de Feniks, maar inmiddels 
staat er een uit de kluiten gewassen kuiken. Het is fijn 
om nog een fris en klein team te zijn, want daarmee 
zijn we wendbaar. De afgelopen kerstvakantie heeft 
het hele team bijvoorbeeld Céline Alvarez gelezen – de 
juf die in een Franse achterstandswijk ook kinderen van 
2,5 met weinig educatieve prikkels binnen kreeg, maar 
ze op hun vierde al aan het lezen had. Wat kunnen we 
daar voor onze context uithalen? Veranderen, bijstellen, 
kan heel goed in een klein team.”

Een eigen spel ontwerpen
Vergeleken bij het vers opgeleverde ‘ei’ Hippo’s Hof 
oogt ‘moederschool’ De Feniks – een kwartier lopen 
verderop, naar een heel wat minder chique deel van 
de stad – chaotisch. Dat komt niet in de minste plaats 
door de verbouwing die er gaande is op het dak van 
de school. Het ruime schoolplein dat fungeert in de 
Jenaplanfilm “Vragen stellen”, is momenteel een 
bouwplaats. 
Schoolleider Sofie Strobbe leidt haar gezelschap 
in rap tempo door de school. Opvallend is hoe bij 
de allerjongsten al vormen van zelfsturing worden 
gestimuleerd: naast iedere jongste groep is er een 
groep van de volgende leeftijd, zodat oudere kinderen 
in een speelse bui nog even bij de buren mogen komen 
en nieuwsgierige jongsten alvast kunnen binnengaan 
in wat zij weten dat hun volgende groep is. En op de 
deur hangt bijvoorbeeld een vel waarop in tekeningen 

aangegeven staat voor de jongste kinderen naar welke 
groep ze moeten indien hun stamgroepleider ziek is. Bij 
de zandtafel in de gang, staat hoeveel ‘zwaluwen’ en 
hoeveel ‘raven’ – leden van de jongere en van de oudere 
groep – er gelijktijdig bij mogen staan. “Met alleen 
maar zwaluwen gaat het mis, met alleen maar raven 
ook”, lacht Sofie.
Ze leidt ons langs ‘Letterland’, waar de jongste midden
bouwers kunnen leren lezen; ze spreekt hier eens 
een creatieve meid aan, die net iets prachtigs voor 
moederdag gemaakt heeft (“Ik vind het spijtig dat 
ik uw mama niet ben!”) en laat even verderop zien 
hoe je diepgravend leert in een school die weinig met 
schoolmethodes werkt: kinderen spelen spellen die ze 
zelf bedacht, doorgedacht, ontworpen en gemaakt 
hebben – inclusief alle spelregels: er is koehandel, maar 
dan toegespitst op voetballers, er is minionpoly, er is 
een emojispel. “Begin maar eens de opsomming te 
maken welke vaardigheden je allemaal traint met het 
ontwerpen van een eigen spel”, zegt Sofie. 

De stotterende jongen sluit af
Een lange middagpauze van anderhalf uur later, ver
loopt de weeksluiting gemoedelijk, humorvol. Als 
laatste klimmen drie aanstaande schoolverlaters het 
podium op. Ze beginnen een toneelstukje over een 
kapotte basketbal en kapotte schepjes. Stukgemaakt 
door onbekenden. Terwijl het net nieuwe spullen 
waren. “Dit is maar een toneelstuk”, vertellen ze, 
“Maar het is belangrijk dat we allemaal goed op de 
spullen van school letten.” Een van hen wijst ook nog 
op de overvolle gevonden voorwerpenkast. Het is de 
leerlingenraad, die hier uit zichzelf deze boodschap 
brengt. Even later zijn zij het, die – met Schwung – 

de verschillende groepen terug laat gaan naar de 
stamgroep, zonder chaos. Eenmaal terug in de groep 
vindt er nog een evaluatie van de viering plaats, waarna 
het weekend begint.
Sofie blijft staan in de leeggelopen zaal. Een aantal 
kinderen ruimt de stoelen en banken op. Ze ziet dat 
haar gasten – zeker baby Mathis – aan rust toe zijn en 
besluit voor ons dat de dag erop zit en dat we terug 
moeten komen. “Het eerste half uur van de dag, de 
inloop, is hier echt een betoverend schouwspel. Ik kan 
het niet uitleggen. Dat moeten jullie een keer komen 
meemaken.” Ze kijkt nog eens naar het podium, 
naar de knul die net het voortouw in het stukje van 
de leerlingenraad nam. “Die zie ik nog als 2,5jarige 
binnenkomen.” 
Dan, een anekdote over een weeksluiting, die het 
gemeenschapsgevoel en het eigenaarschap van 
de kinderen laat zien. “Er was hier een jongen die 
stotterde. Echt heel hevig. Dat wist iedereen ook. 
Tijdens een viering zou hij – ondanks zijn stotter – het 
slotwoord doen. ‘Dit was de weeksluiting, een goed 
weekend allemaal’.” Sofie is weer geraakt als ze het 
vertelt: “De héle school bleef muisstil, toen die jongen 
al haperde bij zijn eerste woorden.” Vierhonderd 
kelen met ingehouden adem – voor ieders gevoel 
minutenlang. Iedereen gunde de jongen de ruimte om 
zijn deel van de viering te verzorgen. Opeens: de zin uit 
de mond van de jongen. Daarna: oorverdovend applaus. 
“Niet al onze kinderen worden sterren, maar ze blijven 
allemaal schitteren”, luidt het motto van de school.

Nader kennismaken met Hippo’s Hof en De Feniks?
jenaplanschooldefeniks.be/gent/
http://hipposhof.stad.gent
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Er is een grap in het Engels die ongeveer zo gaat: twee 
jonge vissen zwemmen in de zee. Dan komt er een 
oudere vis langs die zegt: “Hey boys, how’s the water?” 
(lees: “Alles kits?”). De jonge vissen zwemmen door, tot 
er eentje de ander aankijkt en vraagt: “What the hell is 
water?” 
Het is bijna onmogelijk om je gewaar te zijn van de 
context, het medium, het cultureelmaatschappelijke 
bad waarin je je bevindt en dat je als ‘het alledaagse 
normaal’ ervaart. Zoiets wordt ook duidelijk wanneer je 
onderwijsonderzoeker Naoki Ogi op de Japanse tv ziet 
uitleggen aan twee totaal verbouwereerde presentators 
hoe het Nederlandse onderwijs in elkaar zit.* Terwijl wij 
hier benieuwd zijn naar innovatief onderwijs in Finland, 
Zweden of Amerika, ging Ogi aan het begin van dit 
decennium naar de Dr. Schaepmanschool en zag er het 
onderwijs van de toekomst, het onderwijs zoals hij het 
altijd voor ogen gehad heeft. De voiceover zegt – met 
het Jenaplan van de Schaepmanschool als een soort 
veralgemenisering voor het hele Nederlandse onderwijs 
– “Dit is ’s werelds meest vooruitstrevende onderwijs” 
en Nederland wordt door Ogi “een gidsland” genoemd. 
En wat is het dan waar de monden van de presentators 
letterlijk van open vallen? Leerlinggezelmeester
relaties in de stamgroep. Een juf die geen fluitje 
nodig heeft om de kinderen stil te krijgen. De 
klas als vertrouwde huiskamer. Kringgesprekken, 
waarin kinderen vrijelijk spreken over ervaringen, 
gevoelens en ideeën en nog naar elkaar luisteren 
ook. Een stamgroepleider die de nadruk legt op de 

intermenselijke relatie tot haar kinderen en weet dat je 
als volwassene ‘echt’ moet zijn. Weinig competitiedrift, 
maar wel veel stimulering van zelfstandigheid en eigen 
initiatief. “Ongelooflijk dat die kinderen al zover zijn”, 
verzucht de mannelijke presentator.
Het is een vervreemdende gewaarwording: ons 
‘gewoon’ bezien als een idylle door Japanse ogen. Maar, 
inderdaad, nu je het zegt: een goed functionerende 
jenaplanschool is zo’n beetje alles waar je voor goed 
onderwijs op kunt hopen. En dat komt niet zomaar 
tot stand: behalve dat we kunnen terugvallen op een 
onderwijsvisie die Peter Petersen een kleine honderd 
jaar geleden uitwerkte in theorie en praktijk, heeft het 
Nederlandse jenaplanonderwijs –  zoals de groep rond 
Suus Freudenthal daaraan gestalte gaf vanaf de jaren 
’60’70 – ook altijd gestreefd naar een actualisatie van 
Petersens ideeën bij de huidige tijd (zie ook de Duitse 
blik op het Nederlandse Jenaplan in het interview met 
Hartmut Draeger, p. 2427). In iedere jenaplanschool 
is het aan het team om vorm te geven aan het ‘open 
en interpreteerbare streefmodel’, passend in de lokale 
context. Dat vergt samenspel, boven de materie kunnen 
staan; dat vergt het autonoom en verantwoordelijk op 
je nemen en belichamen wat Jenaplan voor jou en jouw 
school betekent.

Niet alle verstaan is talig
Geen wonder dat met regelmaat Japanners komen 
kijken naar dat Nederlandse jenaplanonderwijs. “Er zijn 
zelfs Japanse ouders geweest”, vertelt Hubert Winters 
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Over de taalbarrières heen begrepen schoolleider Edwin Solen en de 

Japanner Masayuki Kuwahara elkaar volkomen: in een stamgroep deden 

ze precies dezelfde observaties. Masa en assistent Kenta volgden een 

training in Nederland, omdat zij de schoolleiders van de allereerste 

Japanse jenaplanschool worden. Over Jenaplan en de Japanconnectie sprak 

Mensenkinderen ook met Hubert Winters en met Naoko Richters: “Voor een 

echte democratie moet je leren om verstandig, zelfstandig en kritisch te leren 

denken en je te verhouden tot je samenleving. Jenaplan biedt dat.”

Japanse jenaplanconnecties
De eerste jenaplanschool in Japan is in oprichting

Geert Bors

Een eerder Japans bezoek op ‘t Hoge Land in Epe (foto’s Joop Luimes)
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(Jenaplan Advies en Scholing, JAS), “die na het zien van 
Ogi’s documentaire naar Nederland zijn verhuisd en pal 
tegenover de Schaepmanschool zijn gaan wonen om 
hun kinderen dát onderwijs te gunnen.” Hubert loopt 
over het schoolplein van De Kleine Planeet in Deventer, 
op de slotdag van de Nederlandse studiereis van 
Masayuki Kuwahara (‘zeg maar Masa’) en zijn assistent 
‘zeg maar Kenta’. Het is pauze. Een eindje verderop 
loopt Kenta, met een klein notitieblokje, ginnegappend 

met een paar kinderen. Het is een contact dat hij vooral 
zoekt met zijn ogen, met zijn lach, want verstaan doen 
de Deventerse kinderen en hij elkaar amper.
Niet veel later nodigt schoolleider Edwin Solen zijn 
Japanse gasten uit in de lerarenkamer – koffie erbij, 
jenaplanleesvoer op reikafstand. Masa, Kenta en Edwin 
kennen elkaar al goed van de tien dagen dat ze nu in 
Nederland zijn. Wanneer Masayuki mij zijn visitekaartje 
overhandigt, waarop behalve ons schrift veel Japanse 

kanji’s staan, gaat Edwin met zijn vinger langs de 
Japanse tekens: ‘I… like… Heineken… beer’, vertaalt hij 
quasistudieus. Masa lacht breeduit. Ze zijn samen naar 
een wedstrijd van de Deverterse club Go Ahead Eagles 
geweest dit weekend. Nee, niet vragen naar de uitslag. 
Hoewel het Engels een wat wankele brug is waarop 
beiden elkaar treffen en Masa en Kenta het Nederlands 
in de stamgroepen niet verstaan, vertellen zowel Edwin 
als zijn gasten los van elkaar dat ze elkaar pedagogisch 
enorm goed kunnen volgen. “We deden een observatie 
in de groep en Edwin en ik zagen dezelfde positieve 
punten, maar ook een paar dingen die nog beter zou
den kunnen. Door de taalbarrière snap ik de nuances 
van wat er gebeurt natuurlijk niet, maar we hebben 
het concept in ons hoofd, dus we kunnen wat we zien 
daarmee vergelijken”, vertelt Kenta. Edwin: “Het is 
mooi hoe Jenaplan blijkbaar tot uiting komt in iedere 
beweging, in ieder sociaal contact in de stamgroep. 
Daar hoef je geen Nederlands voor te spreken. Soms 
staat taal misschien zelfs in de weg om de essentie van 
een interactie met een groep te zien.”

In de bergen buiten Tokio
Wie ze zijn en wat ze komen doen? Masa klapt zijn 
laptop open en loopt acht powerpointfoto’s door, 
waarmee hij en Kenta zich hebben voorgesteld op 
verschillende plekken in Nederland. “Wij zijn hard bezig 
om de eerste jenaplanschool van Japan van de grond 
te krijgen”, vertelt Masa. “Hij moet van start gaan in 
april 2019. Ons streven is om op termijn 180 kinderen 
te hebben, maar we willen starten met 20. En dat met 
een staf van zes teachers en begeleidend personeel. Ik 
word de directeur en Kenta wordt assistentdirecteur.” 
Kenta, bij wiens wat vloeiender Engels Masayuki 
regelmatig steun zoekt, vult aan: “Je ziet de locatie: 
onze Shinano Jenaplanschool wordt een school in een 
berggebied, zo’n 120 kilometer en anderhalf uur reizen 
van Tokio. Shinano ligt in het Naganodistrict en zoals 
veel landelijke gebieden in Japan raakt het ontvolkt. Er 
is veel vergrijzing en waar er ooit vier scholen waren, is 
er nu nog maar een levensvatbaar. Vanuit Tokio hebben 
we een oud schoolgebouw gekocht en zijn we nu in 
voorbereiding.”
Honderd vragen rijzen op. De belangrijkste: waarom 
nu juist een jenaplanschool? “Het gaat er ons niet om, 
om een nieuwe school omwillevandenieuwigheid 
te creëren. Wat wij willen is een school waar iedereen 
kan samenleven en samenwerken. Wellbeing staat voor 
ons hoog in het vaandel”, legt Masa uit. Kenta: “De 
stijl van Jenaplan past bij wat we voor ogen hebben: 
het gaat erom een nieuw soort sociaalverhouden tot 
elkaar te vinden. Om coöperatief leren.” “Jenaplan is 
een onderwijspedagogisch concept, géén methode”, 
verduidelijkt de aanstaande directeur. “Je kunt het 
aanpassen aan je lokale situatie. We willen die eerste 

Japansestijl jenaplanschool goed neerzetten, zodat er 
meer kunnen volgen.”

Jenaplan-Japan: hoe het begon
Het woord ‘democratisering’ valt regelmatig in de 
antwoorden naar het waarom van Jenaplan in Japan. 
En daarvoor, vertelt Hubert Winters, moet je zo’n tien 
jaar terug in de tijd, toen hij en Freek Velthausz kennis 
maakten met Naoko Richters. Met waardering en 
ont zag voor haar inspanningen voor Jenaplan, noemt 
hij haar ‘de Japanse Suus Freudenthal’. Naoko is een 
Japanse onderwijskundige die met haar Nederlandse 
man een rijkgeschakeerd internationaal werkleven 
leidde en in Nederland stuitte op Jenaplan. 
“Ja, en het gaat nog verder terug dan die ontmoeting”, 
vertelt Naoko vanuit haar woning in Frankrijk. “In Japan 
haalde ik mijn masters in pedagogiek en sociologie, en 
in mijn werk was ik veel bezig met educatie, maar dan 
vooral op het niveau van landelijk onderwijsbeleid. In 
veel buitenlanden waar we gewoond hebben, keek ik 
met die blik. Toen we in Nederland kwamen wonen in 
1996, waren onze kinderen 8 en 11 jaar oud en hadden 
ze vooral op internationale scholen gezeten.” 
Het verbaasde haar hoeveel verschillende vormen en 
visies er in Nederland waren. Door haar interesse in 
onderwijssystemen, begon ze een eigen onderzoek naar 
het hoe en waarom van alle vernieuwingsstromingen en 
stuitte ook op Jenaplan: “Dát vond ik echt aantrekkelijk: 
Jenaplan is een visie die stelt dat de school een spiegel 
moet zijn van de echte samenleving. Het gaat om een 
inclusiviteit en wereldgerichtheid, die ik bijvoorbeeld 
bij Montessori en Steiner veel minder tegenkwam. 
En daarbij beviel me de openheid van het model: 
iedere school moet het Jenaplan op zijn eigen manier 
vormgeven. Ik zag er de jaren ’60’70 in terug, toen de 
groep rond Freudenthal het Jenaplan nieuw elan gaf in 
een roerige tijd dat een religieusverzuilde samenleving 
overging in een burgerlijke samenleving, en zaken als 
vrijheid en egaliteit veel belangrijker werden.”
In 2004 publiceerde Naoko Richters in Japan een boek 
over de Nederlandse onderwijsvrijheid, gevolgd in 
2006 door een boek over Jenaplan. “Beide werden 
goed ontvangen. Van Jenaplan had niemand in Japan 
gehoord. In de jaren ’80 was er één keer een boek over 
verschenen, maar dat was een heel academisch boek dat 
niet verder heeft gereikt dan een kleine pedagogische 
kring. Ik wilde het juist bottomup brengen: eerst 
ouders en leraren interesseren.”
Zo kwam het tot die ontmoeting met Freek en Hubert, 
bij de NJPVconferentie van 2006 op Papendal. “Na 
een eerste gesprek over mijn boek, zei hij: ‘Prima. 
We gaan naar Japan!’” Geleidelijk aan groeide de 
interesse voor Jenaplan. Vanaf 2011 ging het JAS twee 
keer per jaar een cursus van één week geven voor 
geïnteresseerde Japanse leraren – een combinatie van 
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drie dagen theorie en twee dagen de scholen in. In het 
najaar van 2017 volgde een intensievere cursus, van 
drie maanden, waarbij de twaalf deelnemers helemaal 
ondergedompeld werden, inclusief een verblijf in een 
gezin met kinderen op jenaplanscholen. 

Gemeenschapsdenken
En nu zijn er dus de vergevorderde plannen voor het 
stichten van een eigen jenaplanschool in Japan. Kenta 
en Masa roemen veelvuldig de nadruk op het individu 
in het Jenaplan en zeggen dat de Japanse – heel 
collectivistisch georganiseerde – samenleving langzaam 
meer ruimte voor het individu mogelijk maakt. Voor 
een Europees onderwijsoor klinkt dat wat vreemd: van 
alle vernieuwingsstromingen is het Jenaplan toch bij 
uitstek een concept dat uitgaat van de groep: eerst is 
er de stamgroep als gemeenschap, dan de individuele 
kinderen met elk hun eigen talent en bijdrage aan het 
geheel?
“Klopt”, zegt Hubert Winters, “Jenaplan is een relatief 
gemeenschapsdenkend concept. Maar waar Japan nog 
behoorlijk hiërarchisch ingesteld is in hun collectivisme, 
staan in onze gemeenschap democratische waarden 
voorop: de groep is er om het individu een stem te 
geven. Denk aan de kring, maar denk ook aan Freinet
technieken als de klassenvergadering. Voor zover ik 
Japan heb leren kennen is het een prachtig, tot in 
de puntjes georganiseerd land, met een sterke hang 
naar tradities. Maar nu, nu het land vergrijst, de 
economie terugvalt ten opzichte van sterke buren als 
China en ZuidKorea en het land te kampen heeft met 
natuurrampen, dringt zich de vraag op: kan het ook 
anders?”
Naoko Richters deelt die analyse: “Japan heeft 
stemrecht, heeft een democratisch kiessysteem. 
Maar voor een echte democratie heb je een burger
schapsmentaliteit nodig. Om een democratie werkelijk 
te léven, moet je leren om verstandig, zelfstandig 
en kritisch te leren denken en je te verhouden tot je 
samenleving. Dat is er nog niet helemaal.” Japan was 
een land dat zichzelf opnieuw uitvond als industrie
natie, en om de kracht daarvan te organiseren in het 
onderwijs, waren zaken als democratisch en kritisch
politiek denken lange tijd van ondergeschikt belang, 
legt Naoko uit. “Dan krijg je dus heel conformistisch 
onderwijs, waarbij pesten veel voorkomt en de 
leraar een autoriteit is. Juist het onderwijs heeft die 
organisatiementaliteit vastgehouden, meer dan 
bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de gemeentelijke 
ambtenarij.”
Precies daar ziet Naoko de waarde van het 
jenaplanonderwijs: “Dalton of Steiner denken misschien 
wel veel meer vanuit het individu, maar het gaat 
juist om het individu in relatie tot zijn gemeenschap. 

Om je individualiteit, je eigen karakter, je uniciteit te 
ontwikkelen, die je nodig hebt om staande te blijven in 
de maatschappij, heb je een trainingsruimte nodig. Je 
kunt de bedoeling van die individualiteit alleen leren als 
je in aanraking komt met groepssituaties. Anders leer je 
alleen maar egoïsme. Je moet juist leren hoe je er kunt 
zijn voor anderen en hoe je van elkaar leert.”

Pedagogische pioniers
Of de nieuwe school in de bergen van Nagano succesvol 
zal worden, hangt af van vele factoren: individuele 
gemeentes hebben meer ruimte gekregen en willen 
niets liever dan hun vergrijzende populatie een injectie 
van jeugd en een goede school geven. Het kan helpen 
dat de school op 1,5 uur reizen van Tokio ligt, zodat 
ouders kunnen werken en toch hun kroost in een 
mooie, natuurlijke omgeving naar school kunnen 
sturen. Ook huist de school in een oud schoolgebouw – 
misschien dat de nostalgie van ouders en grootouders 
meeweegt. Er is in elk geval ruime interesse van ouders 
die maandelijks een weekenddagje ‘Jenaplan’ kunnen 
ervaren. “Laat ze niet te groot beginnen”, zegt Naoko, 
“gewoon met een stamgroep met twee of drie jaar, en 
de school dan met die kinderen mee laten groeien.”
Kenta en Masa hebben er alvast veel zin in. De 
aanstaande directeur Masayuki was tot vorig jaar 
leerkracht en experimenteerde de laatste vier 
jaar – sinds zijn eerste komst naar Nederland – met 
vormen uit het Jenaplan. Gewoon een beetje stiekem, 
burgerlijk ongehoorzaam, in zijn normale school. Tot 
volle tevredenheid van hem en de kinderen. En zijn 
enthousiasme wordt gedeeld: “We hebben zes leraren 
voor onze school aangetrokken, uit heel Japan. Ze 
hebben kennisgemaakt met Jenaplan en zijn heel 
anders naar onderwijs gaan kijken. Ze zijn bereid 
geweest om te verhuizen voor onze school en samen 
zijn we straks de pioniers. Opgeleid zijn ze ook al: twee 
van hen hebben het driemaandentraject gevolgd bij het 
JAS in het najaar van 2017. 
“Het was deze dagen goed om met Edwin Solen te 
werken”, zegt Masa tot besluit: “Hij heeft me geleerd 
hoe hij als directeur werkt. Heel belangrijk: goede 
communicatie. Je moet je ouders, je stamgroepleiders, 
je collegadirecteuren en je kinderen goed weten te 
bereiken. Ik heb hem met al die groepen aan het werk 
gezien. In Japan zijn mensen heel gesloten, zeker 
iemand op een positie als directeur. Edwin niet. Zijn 
deur staat letterlijk altijd open. Dát ga ik ook doen.”

Meer over Naoko Richters vind je hier: naokonet.com/
english
* Zoek op YouTube op: “Dr Schaepmanschool op 
Japanse televisie”
www.youtube.com/watch?v=e4HeZ1m9QZs 

Welke grenzen stel jij aan ons Jenaplan?
Peter Petersens model geeft ons bakens, geen grenzen

Jean Paul Later

Schoolleider Jean Paul Later laat zien dat Peter Petersen het jenaplanconcept ontworpen heeft als een pedagogische 
richtlijn. Of noem het ‘wegwijzers’ of ‘lichtende bakens’. Bakens en wegwijzers zijn nadrukkelijk geen grenzen, 
stelt Jean Paul en daarmee geeft het concept meteen een actieve verantwoordelijkheid aan de gebruikers ervan: 
“We kunnen als jenaplanscholen differentiëren naargelang de kinderen, hun omgeving en de tijden dit van ons 
verlangen. Dat maakt een nooit ophoudende organische groei mogelijk, waarvan we zelf de grenzen met elkaar 
mogen bepalen.”

Er zijn geen andere grenzen dan de grenzen die we zelf 
creëren. Alleen door het overschrijden van onze grenzen 
leren we. Een open grens nodigt uit tot vakantie, een 
gesloten grens tot gevangenschap. 

“Het Jenaplanconcept is geen gesloten of vast model. Het 
is eerder een open en
interpreteerbaar streefmodel”, schrijft de Nederlandse 
Jenaplan Vereniging.

Jenaplan als onderwijsconcept geeft allerlei richtlijnen 
voor goed onderwijs. Dit zijn de lichtende bakens waar 
we ons op kunnen richten, wegwijzers. Maar bakens en 
wegwijzers zijn géén grenzen. 
Daardoor kunnen we als Jenaplanscholen differentiëren 
naargelang de kinderen, hun omgeving en de tijden dit 
van ons verlangen. En dit maakt een nooit ophoudende 
organische groei mogelijk waarvan we zelf de grenzen 
met elkaar mogen bepalen. Dit uitgangspunt maakt ons 
onderwijs bijna een eeuw nadat Peter Petersen de basis 
legde nog steeds relevant.

Zoals in ieder systeem bestaat onze gemeenschap uit 
mensen die allemaal iets anders vinden – ook over 
Jenaplan. Wat het is, wat het niet is, of het anders mag 
zijn en de vraag of we allemaal dezelfde identiteit 
moeten nastreven. En: wie dat dan mag bepalen?

Wat denk jij: is Jenaplan eerder een ‘onderwijs’APK?... 
Of is het meer een bijbel met tien geboden en Peter 
Petersen als Jezus? (En Suus Freudenthal als Maria?)

In de stamgroep kun je samen met de kinderen 
bepalen wat de regels zijn die werken, of je kunt als 

stamgroepleider jouw regels opleggen aan de groep. Het 
kan allebei. De vraag is echter: waar streef jij naar bij de 
kinderen? En waarom is dat zo belangrijk? Wat is jouw 
overtuiging hierbij?
In de jenaplangemeenschap van al onze scholen is dit 
niet anders. Waar streven we naar met onze leden? En als 
we (nu al) bij elkaar horen: wat is dan verrijkend? Onze 
overeenkomsten of juist onze verschillen? 
Daarom nog maar een paar afwegingen: durven wij 
elkaar als Jenaplanners over onze meningsverschillen de 
dialoog vanuit een luisterende houding aan te gaan? Of 
is het gelijk halen door discussie belangrijker? En volgen 
we met elkaar de mening van de meerderheid of zelfs die 
van een mondige enkeling?

Mijn uitgangspunt is dat iedereen in een (jenaplan)
gemeenschap een eigen plek verdient. Het erkennen 
van verschillen maakt tafelgroepjes, stamgroepen, 
stamgroepleiders als team en ook de jenaplanscholen in 
onze vereniging uiteindelijk als groep sterker. 

Jean Paul Later is directeur van de Maldense 
jenaplanschool De Vuurvogel
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Hussein uit Aleppo is nieuw in de klas 
Hoe leer je kinderen het appel van een vreemde ander verstaan?
Maaike Merckens-Bekkers

Met de komst van Hussein, een Syrische vluchteling 
uit Aleppo, is de sfeer in groep 6 veranderd. Het is 
een zenuwachtige, wat luidruchtige jongen, met 
grote bruine ogen en een verwarde bos krullen. Waar 
voorheen de verhoudingen in de groep vrij duidelijk 
waren en alle kinderen redelijk genoegen namen 
met de plaats in de groep die hen toeviel, lijkt er nu 
wel een soort Umwertung aller Werte te hebben 
plaatsgevonden. Ze zijn allemaal op drift geraakt en 
de sfeer is er niet gezelliger op geworden. Daan, de 
populairste jongen van de klas, geeft Hussein een 
duw, schuift zijn stoel naar het andere eind van de 
ruimte en roept op harde toon dat hij niet naast hem 
wil zitten. ‘Hussein stinkt!’ Hussein kijkt me wan
hopig aan en weet niet hoe hij moet reageren. 

Het breekt mijn hart hem daar zo te zien worstelen 
en een golf van irritatie overspoelt me. Wat denkt die 
Daan wel niet? Hoe kun je zo omgaan met een jon
gen die buiten zijn schuld zo ontworteld is geraakt? 
Ik haal een paar keer diep adem en schuif de stoel 
terug op zijn plek naast Daan. Hussein gaat zitten. De 
klas kalmeert en ik vraag Daan uit te leggen wat er 
aan de hand is. 
Verontwaardigd reageert hij: “Ja juf, Hussein loopt 
de hele dag achter me aan en dat wil ik niet. Hij wil 
altijd met me spelen maar ik heb al andere vriendjes. 
Ik wil niet dat hij meespeelt.” 
Mohamed vult aan: “Ja, en hij spreekt heel raar 
Nederlands en als we verstoppertje spelen zit hij 
iedereen te verraden. Hij is helemaal nieuw hier en 
kent niemand. En nu zegt onze juf dat we met hem 
moeten spelen omdat hij anders helemaal alleen is. 
Maar daar kunnen wíj toch niks aan doen?”

De termen socialisatie en subjectificatie van Gert 
Biesta, de invloedrijke onderwijsfilosoof, schieten 
door mijn hoofd. Dat Hussein zich klaarblijkelijk nog 
niet de regels van het verstoppertje spelen heeft 
eigen gemaakt is een gebrek aan socialisatie (lees: 
het verwerven van de normen van deze groep) van 

zijn kant, maar met deze harde leermeesters zal hij 
wel heel snel gesocialiseerd raken. 

Maar met een ander element uit de visie van Biesta, 
de subjectificatie, het beroep op de verantwoorde
lijkheid van Daan om met compassie en medemen
selijkheid om te gaan met de vraag die hem gesteld 
wordt, namelijk “Wil jij mijn vriend zijn?”, lijkt het 
wat moeilijker gesteld. Hij lijkt de vraag niet te her
kennen en er al helemaal geen verantwoordelijkheid 
voor te willen nemen.

Ik kies ervoor om het open en filosofisch te benade
ren: “Daan, wat denk jij: moet iemand als die verhuist 
naar een nieuw land een kans krijgen van zijn nieuwe 
klasgenoten?” Daan kijkt bedremmeld, maar komt 
met een tamelijk terechte wedervraag: “Waarom?”
Ik wend me tot de rest van de klas: “Stel je voor, je 
verhuist naar een ander land, waar je niemand kent. 
Je doet moeite om een nieuwe taal te leren. Je komt 
op een nieuwe school. Zou jij nieuwe vrienden willen 
maken?” Iedereen knikt en ik kijk even naar Daan. 
“Ja, natuurlijk”, zegt Daan. “En als nu al die kinde
ren daar hetzelfde reageren op jou, zoals sommigen 
nu reageren op Hussein, gaat het jou dan lukken 
om vrienden te maken?” vraag ik weer. Kimberley 
bevestigt mijn vraag door uit te roepen: “Ja, hoe 
moet je dán vrienden maken als niemand met je wil 
spelen?” “Zou niet iedereen een kans moeten krijgen 
in een nieuw land?” Daan doet er nukkig het zwijgen 
toe, maar hij schuift later toch zachtjes de kant van 
Hussein op.

In Mensenkinderen delen afwisselend Maaike 
Merckens-Bekkers en Sabine Wassenberg een 
filosofisch gesprek uit hun onderwijspraktijk. Onder 
de naam WonderWhy verzorgen zij trainingen, 
schrijven ze lesmateriaal en begeleiden ze scholen om 
het filosoferen op grote schaal toegankelijk te maken 
voor het onderwijs. 
www.wonderwhy.nl

Hussein is nieuw in groep 6. 

Hij komt uit Aleppo. Gevlucht. 

Het simpele feit van zijn 

aanwezigheid heeft de 

bestaande verhoudingen 

danig opgeschud. De 

populaire Daan heeft moeite 

met de nieuwkomer, die de 

omgangsvormen maar niet 

wil snappen en de hele dag 

achter hem aanloopt. Hij 

roept uit: “Hussein stinkt!” 

Filosofiejuf Maaike moet even 

diep ademen voor ze verder 

gaat.
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Het leven voor en na dat allereerste bombardement
Boekrecensie: Bana Alabeds ‘Hallo wereld’
Berna van der Linden

“Dit boek is niet bij uitstek een kinderboek”, schrijft redacteur Berna van der Linden. “Het is wel het verhaal van 
een kind om andere kinderen te laten weten, dat angst en verdriet om te buigen zijn naar doorzettingsvermogen 
en hoop.” Berna las en werd geraakt. Door de nieuwe werkelijkheid van Bana en haar familie, in het ooit gelukkige 
Aleppo dat in een ruïne veranderde. Maar ook omdat de kinderen in haar stamgroep ook dingen hadden zien gebeu-
ren die niet voor kinderogen bestemd zijn.

In 2017 besloot een dapper meisje uit Syrië haar verhaal 
op te laten tekenen, omdat ze begreep dat dit verhaal 
omtrent leven en laten leven een belangrijke boodschap 
kon brengen. Ze draagt het op aan de mensheid in het 
algemeen en aan alle kinderen in een oorlogssituatie in 
het bijzonder. De titel zegt het al: ze spreekt de wereld 
rechtstreeks aan. 
Bana schrijft haar dagboekaantekeningen uit en haar 
moeder weeft, tussen de ervaringen van haar dochter 
door, haar eigen beleving van de gruwelijkheden. Het 
is de abrupte nieuwe werkelijkheid van een oorlog, die 
een einde gemaakt had aan het onbezorgde zonnige 
bestaan in de eerste drie jaar van het jonge gezin. Door 
het eerste grote bombardement op Aleppo werd in één 
seconde het leven anders. Die gebeurtenis schiep een 
ultieme grens: er was opeens het leven voor en het leven 
na de bombardementen. 
Dit boek is niet bij uitstek een kinderboek. Het is wel 
het verhaal van een kind om andere kinderen te laten 
weten, dat angst en verdriet om te buigen zijn naar 
doorzettingsvermogen en hoop. Het is ook een nood
kreet om de wereld wakker te schudden, zoals ze al die 
tijd, dapper vanuit haar schuilkelder heeft gedaan op 
Twitter. Achterin het boek zijn wat handgeschreven 
aantekeningen op velletjes papier op een foto te zien. 
Dat ontroerde me.

Indringend als Anne Frank
Het boek kent een duidelijke missie: het brengt begrip 
voor de mensen die onder erbarmelijke, onvoorstelbare 
omstandigheden zijn gevlucht. Iedereen die vluchtelin
gen in de groep heeft of mensen uit Syrië en uit andere 
oorlogslanden als vriend, zouden dit boek moeten 
lezen, om te kunnen begrijpen wat men heeft moeten 
doorstaan. Voor de oudste kinderen op de basisschool 
kan het met begeleiding en praatgroepen de inleiding 
zijn tot inzicht en verdieping dat onze vrede rijkdom 
betekent, groter dan al het geld op aarde, omdat het de 
vrijheid brengt. 
Er valt te filosoferen over wat de kinderen in je stam
groep zelf zouden doen in dergelijke omstandigheden. 

Kunnen we ons zoiets voorstellen? Het is bijna onmoge
lijk en daarom is het verhaal van Bana zo verhelderend. 
De angst, de onzekerheid, de honger, de ongewisse 
toekomst en haar eigen ideeën daarover werken net zo 
indringend als bijvoorbeeld de verhalen uit het dagboek 
van Anne Frank. En dan te bedenken dat dit meisje nog 
jaren jonger is. 

Verwerkingservaringen in mijn stamgroep
Geweld is soms dichterbij dan je denkt. Een paar jaar 
geleden vond er in de wijk achter onze school een 
schietpartij plaats op klaarlichte dag, midden tussen 
de spelende kinderen. Een paar zusjes uit mijn groep 
hadden alles tot in detail zien gebeuren vanuit het raam 
van hun flat. Ze probeerden er woorden aan te geven en 
het eerst wat er door me heen schoot, was dat dergelijk 
geweld niet aan kinderogen voorbij zou moeten trekken. 
Precies zoals de moeder van Bana in haar aantekeningen 
als grote zorg met ons deelt, over de verschrikking aan 
ervaringen die haar kinderen moesten doorstaan. 
Toen de woorden van de beide zusjes bleven steken in 
verdriet heb ik ze er tekeningen over laten maken. Deze 
werden van onschatbare waarde voor de verwerking. 

Verdriet en dood zijn onderdeel van het leven. Soms heel 
nietig en klein, een hamster, een hond en soms ontel
bare malen heftiger. Een oma of opa, broer of zus, vader 
of moeder, vriendin of vriend, mensen op straat, een 
oorlog. Geweld snelt ons leven binnen via televisie en 
internet, social media en kranten. Soms ongrijpbaar ver 
weg en plotseling angstvallig dichtbij. 
We hebben het niet weggestopt, maar zijn er uitgebreid 
bij stil blijven staan en hebben er een positieve kracht 
tegenover gezet. De moeder en Bana halen hetzelfde 
ook een aantal keer aan in hun verhalen. Ze noemen de 
oorlog “een duurbetaalde les die overwinningskracht en 
optimisme heeft versterkt en de hoop doet leven.” De 
kinderen in de groep hebben over het voorval gefiloso
feerd, er een dramaspel over gespeeld en het in beelden 
gevat, sprekende veelzeggende beelden. Ze schreven er 
teksten over en gaven hun gevoel een podium. Zo kon
den we het een plek geven.

Must-read voor Pabo’s
Het verhaal van Bana Alabed heeft de oorlog in Syrië 
een gezicht gegeven. Het is daarmee een must-read op 
elke Pabo. Het geeft zeggenschap tot het verbreken 
van potdichte grenzen en landen open te stellen voor 
iedereen die huis en haard heeft moeten verlaten door 
de verschrikkingen van het oorlogsgeweld. Dit is het 
gezicht van een klein dapper meisje, dat vurig wenst, 
dat er nooit meer bommen zullen vallen en er voor altijd 
vrede zal zijn, overal ter wereld. Het is de wens van alle 
kinderen en elk weldenkend mens.
Laten we om te beginnen de armen spreiden en liefdevol 
ontvangen. Iets anders is niet mogelijk na het lezen van 
Hallo Wereld. Het aangrijpende verhaal van een strijd 
tegen het geweld en de horizon van de hoop in het gren
zeloze vluchtelingenbestaan. Een hoop op nieuw leven in 
een uit de puinhopen herrezen Syrië of in een land, dat 
hun nieuwe thuis zal moeten worden.  



NJPV-nieuwsbrief: maandelijks het laatste nieuws

Mensenkinderen biedt veel, maar voor de allerlaatste actualiteiten is er de NJPV-
nieuwsbrief. Maandelijks de nieuwsbrief in je mailbox, beste stamgroepleider, IB’er, 
schoolleider of andere jenaplanbetrokkene? Meld je aan via het formulier onderaan de 
webpagina: www.jenaplan.nl/nl/contact

Beste jenaplanners, 

Ook dit jaar mogen we een parel uit de dagelijkse prak
tijk binnen ons jenaplanonderwijs in het zonnetje zetten. 
Tijdens de jaarlijkse NJPVconferentie reiken wij de Peter 
Petersen Prijs uit. Voor jullie een prachtig moment om 
met trots te laten zien waarin jouw school sterk is. 

Op 1 en 2 november 2018 geven we tijdens onze confe
rentie graag het podium aan de parels die ons jenaplan
onderwijs laten stralen. 

De drie prachtige creatieve presentaties van afgelopen 
jaar zorgden er op de conferentie van 2017 voor dat 
deelnemers geïnspireerd raakten, en dat is ook precies 
ons doel: delen en elkaar inspireren. We genoten van 
De Stjelp uit Baard met hun project ‘Greidhoeke goes 
onderwijs’, van de Regenboog uit Noordwijkerhout met 
de vormgeving van hun taalonderwijs en van de prijs
winnaars Antonius Abt uit Engelen over het onderwijs in 
de onderbouw. 
Jenaplan, ons interpreteerbare streefmodel, vraagt van 
ons als scholen altijd om te zoeken naar lokale invul

ling, naar wat het best past bij nu, bij deze situatie. Dat 
hedendaagse jenaplanonderwijs maken we samen, dus 
herken jij op je school de parel waar je trots op bent? 
Ken je een school met een parel die er stilletjes om roept 
te mogen schitteren op het landelijke podium, en met 
andere jenaplanscholen gedeeld te worden? Deel met 
ons je idee en inspireer. Meld jouw school of een andere 
school aan voor de Peter Petersen Prijs via het aanmeld 
en tipformulier op de website: www.jenaplan.nl/nl/eve
nementen/peterpetersenprijs2018. 

Uit de aanmeldingen worden drie kandidaten geselec
teerd. Die drie mogen een flitsende presentatie geven 
op donderdagavond, 1 november, tijdens de conferentie. 
Dan en daar hoort een van deze drie kandidaten wie 
de Peter Petersen Prijs 2018 mee naar zijn school mag 
nemen. 

Deadline voor indienen: op 15 juni moeten alle aanmel
dingen uiterlijk bij ons binnen zijn. 

Hartelijke groet, 
Jenaplan Jong
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Je-Na aan ‘t hart

Gezocht: Parels voor de Peter Petersen Prijs 

Conferentie 2018: Duik diep, vlieg hoog

Op de volgende NJPV-conferentie, op donderdag 1 en vrijdag 2 november in Nunspeet, 
staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Herkennen wat kinderen voor hun 
eigen leren nodig hebben en erkennen dat we daarop anticiperen en aansluiten. In die zin 
nemen we het ‘leren van kinderen’ als uitgangspunt voor ons pedagogisch handelen. Het 
thema van deze conferentie: duik diep, vlieg hoog. Vorig jaar zaten we overvol, dus duik in 
je agenda en vlieg naar je computer. De inschrijving is geopend op: 
www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie



Bevrijdingsdag. Gehaast fiets ik over de IJsseldijk, op weg 
naar de nieuwe brug waar mijn vriendin en twee bevriende 
moeders ergens picknicken met hun drie even oude zonen. 
Dochterlief en babybroer zijn ook mee. En voor die laatste 
ben ik gebeld: hij moet nodig naar bed en vindt de rust niet 
in de uiterwaarden.

Ik geef toe: ik heb chagrijn. Niet om onze kleine op te 
halen. Die afspraak stond en ik gun hem zijn slaap, net zoals 
ik de rest hun picknick gun. Maar wel vanwege de optelsom 
van toenemende deadlinedruk, mijn schuurmachine die 
een half uur geleden de geest gaf terwijl ik een schilderklus 
wil afronden en de skypeafspraak met Education on Tour 
vanuit Zweden die precies nu gepland stond en die voor de 
derde keer verzet moest worden.

Waar is dat ‘ergens’ van die picknick? Terwijl ik tuur vanaf 
de dijk in de richting van de brug en mijn telefoon grijp, 
bliept een antwoord vanuit Zweden binnen. Ik bel de 
picknickers en wordt verwezen naar een weggetje dat ik 
nog niet ken: daar zal ik mijn vriendins fiets zien staan en 
daar moet ik de uiterwaarden in. Het gezelschap heeft 
inmiddels de slagschaduw van de brug opgezocht.

De fiets. Een klaphek. Een bord met iets over weidevogels. 
Ik besluit dan maar rechts te gaan: niemand wil op een 
zonnige lentedag een broedsel verstoren. De brug bevindt 
zich tenslotte ook rechts in mijn blikveld.

Ik loop me al snel vast op natuurlijke en agrarische grenzen 
in het landschap. Eerst via een koeienpaadje dat eindigt 
in meidoornhagen. Daarna een schrikdraadafrastering. 
Niet veel later stuit ik op een vlucht verschrikt opvliegende 

ganzen bij een IJsselmeander: een half meer dat me de weg 
verspert naar de plek waar ik inmiddels de silhouetten van 
de jongens ontwaar. Ik grumbel verder  kapot gereedschap, 
gemiste afspraak, deadline en een wandelingetje dat 
inmiddels op een crosscountry obstacle run begint te lijken.

Maar dan denk ik aan Ronald en Inge in Zweden: hoe 
zou Education on Tour met deze situatie omgaan? 
Maandag is er weer een dag, weer een gelegenheid voor 
ons gesprek. En daarmee overvalt het me: waar gaat 
het nou wezenlijk om? Op het paadje rondom de oude 
rivierarm lost mijn chagrijn op. Ik laat voor nu, voor dit 
ene onherhaalbare moment, mijn heilige moeten varen. 
Ik ruik de meidoornbloesem, een geur die zich vermengt 
met de houtschaafsellucht in mijn Tshirt. Ik voel hoe egaal 
verwarmend maar niet verhittend de atmosfeer op mijn 
huid aanvoelt. Ik merk hoe het fluitenkruid tegen mijn 
benen veert.

Ik kom opgetogen bij de moeders, luister naar de verhalen 
van dochterlief, kijk naar het vuurtje dat de jongens 
proberen aan te wakkeren. En neem dan baby in de drager 
op mijn rug.

Op de weg terug, nu de goede route, gewezen door een 
moeder, zie ik mijn eerste dagpauwoog van het jaar. Een 
ooievaar cirkelt op de thermiek. Aalscholvers scheren laag 
over de rivier. Baby brabbelt nog even en valt dan in een 
diepe slaap.

De redactie van Mensenkinderen wenst jullie een 
grenzeloos mooie zomer.
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Een grenzeloos mooie zomer
Geert Bors
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Of er twee Noorse studenten welkom waren in mijn klas? 
Natuurlijk.
Of die beide enorme blonde mannen ook koffie wilden? 
“JoeHOE kunskapskolan”, dat wilden ze wel.

De koffiebekers verdwenen in zulke enorme knuisten dat 
het leek of ze koffie dronken uit hun blote Noorse vuisten. 
De studenten, scheiding in het haar, met overhemd, 
stropdas en trui (nee, geen Noorse trui) namen plaats in 
de kring op leerlingenstoelen. De een vulde zijn schoot 
met zijn enorme armen, zijn vuist nog steeds dampend uit 
het niets. De ander liet ze langs zijn lijf en het frame van 
het stoeltje bungelen. 

“Nei kunskapskolan”, de Noorse studenten hadden 
weinig mee gekregen van het kringgesprek. En: “Nei 
kunskapskolan”, ze hadden ook niet begrepen waarom 
we dertig kostbare onderwijs minuten hadden ingeruimd 
voor een gesprek over triviale zaken. 

Mijn kinderen van groep 6 en 7 schuifelden ondertussen 
met rekenboek naar de niveaucursus rekenen. Kinderen 
van groep 8 kwamen binnen. “JoeHOE kunskapskolan”, 
dit leek wel een beetje op het Noorse systeem: mochten 
de leerlingen zelf weten waar ze naar toe gingen? Nee. 
Mochten ze zelf weten welke opdracht ze gingen maken? 
Nee. 

“Nei kunskapskolan”, dan was het tóch anders dan in 
Noorwegen. Daar mochten de kinderen zelf bij een cursus 
naar binnen schuiven waar zij behoefte aan hadden. De 
kinderen werden steeds vooruit getoetst en dan wisten 
ze waar ze naar toe moesten. “Moesten?”, vroeg ik. Maar 
dan leek het toch op Jenaplan. Hun leerlingen werden 
toch ook, met zachte of iets hardere drang, naar de cursus 
van hun niveau gestuurd? “Nei kunskapskolan“, en veel 
Noors tussen beide studenten. Ze waren het duidelijk niet 
eens met elkaar. 

“Peter Petersen kunskapskolan was toch een commu
nist?” “Nee deltawerken”, maar Petersen vond de 

gemeenschap wel erg belangrijk: het is de biotoop waar
binnen bepaalde vaardigheden, bepaalde kennis en een 
bepaalde houding wel of niet gewaardeerd worden. In de 
gemeenschap kun je relaties opbouwen.

“Vygotski, was dat niet een vriend van Petersen?” Ik wist 
daar niet meteen het antwoord op. Vygotski was wél 
een communist, meenden beide Noorse studenten. “Nee 
deltawerken“, Vygotski was een sociaalpsycholoog. 
En Vygotski zag dat in een gemeenschap allerlei taken 
en rollen vervuld moeten worden, waardoor niemand 
het gevoel hoeft te hebben er niet bij te horen. Als je 
tenminste je maatschappij wilt inrichten met gemeen
schappen. In zo’n gemeenschap word je gewaar deerd en 
als competent gezien.
Vygotski was tóch communist. Of ik wel wist dat Noor
wegen aan Rusland grensde? 
“Ja deltawerken helemaal in het noorden, waar het 
zelfs zomers ijsberenkoud is. Maar wat had dat met goed 
onderwijs te maken?” Weer veel Noors en kunskapskolan 
tussen beide studenten en ze gingen ergens anders in de 
school kijken.

Een beetje boos zei ik: “Kijk uit voor het kraanwater 
hier!” 
“Hoezo?” vroegen de studenten. 
“Dodelijk”, zei ik. 
“Echt?”, vroegen ze verbaasd. 
“Echt! Boven de 100 liter per dag: absoluut dodelijk.”
Verbijsterd keken ze me aan: “Wie drinkt er nu 100 liter 
water per dag?”
“Tja“, antwoordde ik: “Wie denkt nu dat de bedoelingen 
van Lev Vygotski dezelfde waren als die van Josef Stalin?”
Ze beenden de klas uit.

Arjen Tabak

Arjen Tabak is onderwijskundige, leerkracht van een 
plusklas, Pabodocent en eigenaar van het bedrijf 
Onderwijs doe je Samen

Jenaplan over de grenzen




