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Het voelde alsof de stalen wielen een hobbelsprong 
maakten, en meteen ging de trein vol in de remmen. Een 
paar honderd meter voor station Nijmegen Heyendaal 
kwamen we tot stilstand. Ik had nog nooit een ‘aanrijding 
met een persoon’ meegemaakt, maar in de coupé wist 
een medereiziger welk protocol er in werking zou treden: 
hoe recherche en hulpdiensten zouden komen, hoe er van 
alles veiliggesteld en opgeruimd moest worden.

Het huis van mijn hospita kon ik zien liggen, maar 
voor   lopig bleef het uitstapperron nét buiten bereik. Ik 
grab belde in mijn weekendtas vol schone kleren. Eén 
boek had ik bij me. Zen en de kunst van het motoronder-
houd – een boek met een cultschare lezers. Een verdomd 
moeilijk boek ook, vond ik als negentienjarige. Ik had nog 
honderd pagina’s te gaan, al een maand of twee. Laptops 
en mobieltjes met hun bite-size entertainment waren er 
nog niet. Opeens diende zich de ultieme gelegenheid aan 
verder te lezen.

Vroeg in het boek had de auteur, op een motortocht 
met vrienden door Amerika, vastgesteld dat er twee 
typen motorrijders zijn: zij die voor ieder wissewasje 
naar een erkende garage gaan. Hen ging het om de 
schoonheid van het landschap, het onderweg zijn. En: 
zij die schoonheid zagen in de techniek zelf – in hoe 
een motorblok geen schroefje te veel heeft, hoe alles 
functioneel is. Vol ont dek lust bracht dit tweede type 
met een verbogen lipje van een colablikje hun apparaat 
weer aan de praat. De eerste blik op de wereld noemde 
de auteur ‘romantisch’, de tweede ‘klassiek’. 

Maar nu, naar het einde van het boek, moest ik hard 
werken: er was sprake van een dubbele hoofdpersoon: 
de motorrijdende ‘ik’ in het heden en een vorige ik – 
een filosoof, die ooit had gezocht naar de aard van het 
fenomeen kwaliteit, en daarbij over het randje van de 
waanzin gekukeld was. 

Die vroege avond zat ik in een 
bel van stille concentratie, terwijl 
af en aan politiemensen door de 
wagon liepen. Drie uur stonden 
we daar, omdat – zo bleek – er 
óók nog twee overvallers van 
de stationsrestauratie van Cuijck 
ontsnapt waren met uitgerekend 
deze trein. Te midden van tragiek 
en tumult waaraan ik niets kon 
veranderen, beleefde ik quality 
time.

Het is niet zo vreemd dat een 
denker gek zou worden van zijn 
ijdele poging het begrip kwaliteit 
vast te pinnen, leert lector Hester 
IJsseling ons in dit nummer: het 
is vooral níet de bedoeling dat 
we er ooit achter komen wat 
onderwijskwaliteit precies is. Want 
een ‘protocol goed onderwijs’ is 
de dood in de pot. Goed onderwijs 
bestaat bij de gratie van het 
gesprek erover, van het actief 
streven ernaar, van goed reageren 
in die split second dat de situatie 
erom vraagt. En in het altijd zelf 
blijven nadenken, om samen wijzer 
te worden.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Zen en de kunst van het onderwijs

Cartoon Frank de Man
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Zo’n typische vraag van de ondernemende Sybren: of hij voor het 

nieuwe thema buskruit mag maken. Tsja, wat antwoord je dan als 

stamgroepleider? Het brengt Kees Groos bij Sybrens vorige project, een 

stoommachine. De ‘ja’ die Kees toen uitsprak was een veilige ‘ja’, want 

hij had er niet veel fiducie in dat het project het tekentafelstadium 

voorbij zou komen. Maar wanneer Sybren doorzet, voelt Kees de 

intentie achter zijn ‘ja’ veranderen.

Bij een ‘ja’ springen de vonken ervan af!
Kees Groos overdenkt hoe vaak hij ‘ja’ zegt

Kees Groos

“Mag ik buskruit maken?” Dat was de vraag van Sybren 
tijdens stamgroepwerk. Deze vraag kwam een maandje 
nadat we klaar waren met het thema de industriële 
revolutie. Toen vroeg hij of hij zelf een stoommachine 
mocht maken. En toen zei ik ja, half verwachtend dat 
het bij ambitieuze plannen zou blijven. 

Na een blokperiode waarin hij verwoed een oud 
koffieblik mishandelde tot er een gat bij de bodem in 
de zijkant zat, vroeg ik hem eens wat precies het plan 
was. Het gat was om een vuurtje in te maken zodat hij 
daarboven water aan de kook kon brengen. Ik vond 
dat slim en vroeg hem waarin hij het water ging doen. 
Hij had het idee om dat in een metalen buisje te doen: 
“Dan maak ik hem aan één kant dicht, met plakband.” 
En ik zei weer: “Ja” en “Oké”. Bleek dat plakband 
toch niet te werken. Vuur en plakband was geen 
topcombinatie. Dus, wederom met gepast geweld, 
werd één einde van de buis dichtgeknepen. Daarna met 
klei dicht gemaakt. Het water kwam er niet meer uit. 

Ik vond het fantastisch, maar een stoommachine moet 
wel iets in beweging zetten, dus wat mij betreft was 

hij nog niet klaar. Inmiddels was ‘hij’ ‘zij’ geworden, 
omdat zich twee andere kinderen hadden aangesloten 
bij project stoommachine en er nog diverse anderen de 
ontwikkelingen op (veilige) afstand volgden. Er zou een 
punaise in het open einde van de buis gestoken worden 
en deze moest dan door de druk uit de buis schieten. 
En ik zei maar weer eens: “Ja” en ook: “Richt je wel op 
de muur en niet op elkaar?” Het vuurtje werd gemaakt, 
het water ging aan de kook, spanning en, daar ging 
ie! Eureka, de stoommachine had iets in beweging 
gebracht!

Ik zei maar weer eens: “Ja” en ook: “Richt je 
wel op de muur en niet op elkaar?”

En dat was overigens niet alleen de punaise. Ook in 
mijn hoofd zorgde dit voor wat verschuivingen. Mijn 
ja was in mijn hoofd eerst een nee, want: het is met 
vuur en dus gevaarlijk en al die andere voorspelbare 
argumenten. Hoe verder het project kwam, hoe meer 
de ja’s die ik uitsprak tegen Sybren van binnen ook 
veranderden in ja’s – al waren het misschien nog ja’s 
van een sceptische en halfslachtige variant, omdat ik 



-  maart 2019 5

stiekem dacht dat het toch wel met een sisser af zou 
lopen. Maar toch: zulke ja’s zijn onbetaalbaar. De hele 
klas weet nu hoe het principe van een stoommachine 
werkt. 

We hebben kinderen ook wel eens brood laten bakken 
op de oertijdmanier. Inclusief het zelf malen van het 
graan met stenen. Bij gebrek aan natuurstenen deden 
ze dit met bakstenen, die hopeloos gruis afgaven 
waardoor de op vuur gebakken broden een bijzondere 
bite kregen. We hebben erg gelachen en vonden de 
oermensen een stuk slimmer dan wij. Ook hebben de 
kinderen een test gedaan met de stevigheid van dijken 
waarbij ze een minidijk op een plank hadden gemaakt. 
Daar zijn heel wat emmers water tegenaan gegooid om 
tsunami’s na te bootsen. De dijk hield het, onze kleren 
ook, net.

Hoe vaak zeg ik eigenlijk ja en wanneer zeg ik nee? 
Bij grotere projecten of lastiger besluiten weet ik dat, 
maar hoe gaat dat gedurende de dag? Een groot deel 
van het eigenaarschap van kinderen hangt samen met 
de mate waarin ik durf los te laten. Met de mate waarin 

ik ja zeg, en dan het liefst met vertrouwen. Hoe vaak 
doe ik dat? Wat zou mijn percentage ja ten opzichte van 
nee zijn? Het besluit is niet altijd makkelijk en ik ben 
me bewuster van mijn ja’s dan van de nee’s. Een nee 
is zo gezegd en weer vergeten. Het zou een bijzonder 
experiment zijn om eens gedurende een week of zo 
alleen maar “ja!” te zeggen. Kijken wat er gebeurt en 
of iedereen heelhuids de vrijdagmiddag haalt. 

Bij een ja springen de vonken over. En of dat dan in een 
stoommachine gebeurt of tijdens thema ruimte, omdat 
Sybren graag een eigen raket wil maken en er ook voor 
wil zorgen dat dat ding écht de lucht in vliegt, vonken 
zijn er. 

Buskruit! Dat leek hem een goede methode! En ik? Tja, 
wat zal ik zeggen? 



- 1646

NJPV-voorzitter Erik Peperkamp onderscheidt drie heel verschillende manieren waarop 

kwaliteit op jenaplanscholen zichtbaar gemaakt kan worden. Er is het vinkje dat snel 

en efficiënt toetst. Er is de vonk: onze concrete pedagogische parels, die we graag 

laten schitteren. Maar er is een derde laag: het jenaplanvuur. Je voelt het al bij eerste 

binnenkomst: brandt het behaaglijk of mag er wel een blokje bij? Erik ziet hier een 

mooie rol voor de ouder als partner van de school weggelegd.

Als je een school zou inrichten als een efficiënte 
‘leerfabriek’, is het logisch om de kwaliteit te 
controleren door criteria vast te stellen en deze af te 
laten vinken door kinderen, ouders en collega’s. Heb 
je genoeg vinkjes, dan geef je goed onderwijs op die 
criteria.
In Jenaplanland missen we dan de diamanten, de 
pareltjes en de juweeltjes, die flikkerend vonken. We 
tonen juist graag onze pedagogische edelstenen om de 
kracht van ons onderwijs te laten zien: een presentatie 
van een kind, een mooie les waar kinderen betrokken 
aan het leren zijn, een kring waaruit blijkt hoe we 
op school samen leren leven, kinderen die een mooie 
ontwikkeling doormaken. Vraag het de kinderen, de 
ouders en de collega’s en je hebt zo een aantal pareltjes 
bij elkaar!
Wat we met de kinderen en met de collega’s willen 
bereiken ontstaat vanuit onze dieper gelegen ambities: 
het jenaplanvuur. Als dat vuur brandt, voel je dat 
wanneer je als ouder de school binnenloopt, wanneer 
je als collega een klas bezoekt of een teamvergadering 
bijwoont.

Drie vormen van kwaliteitszorg die alle drie 
bijdragen aan het ontwikkelen van kwaliteit in de 
jenaplanscholen. Op tijdig en zorgvuldig vinken 
wijzen onze besturen ons regelmatig. Vonken doen 
we met onze collega’s. Maar hoe laat je zoiets als het 
jenaplanvuur zien?
Toen we de school voor mijn kinderen kozen, kreeg ik 
een goed gevoel bij de jenaplanschool. Het is aan de 

school om de ambities met de kinderen onder woorden 
te brengen. Dan gaat het om inhoud, niet om vormen: 
dat kinderen hun talenten ontdekken, dat ze gehoord 
en gezien worden, dat ze leren omgaan met zichzelf, 
met anderen en met de wereld bijvoorbeeld. 
Als ouders ervoeren we het jenaplanvuur door in 
de school te zijn, in de klas te kijken, kinderen en 
stamgroepleiders te zien en te ontmoeten. Zonder 
een vinklijstje. Zonder te speuren naar pareltjes of 
verbetermogelijkheden. Alleen door de school te 
ontdekken, te ervaren en persoonlijk op ons in te laten 
werken.

Je doorloopt hierbij vier ontdekfasen:
• Bewustwording: bezoek een stamgroep, een 

teamvergadering, een pauze. Maak je geest 
leeg, neem de tijd en concentreer je op de 
waarneming: wat zie ik, wat hoor ik, wat voel ik. 
Wees nieuwsgierig. Stel open vragen aan kinderen, 
stamgroepleiders en ouders over wat ze aan het 
doen zijn. Breng zo onversneden mogelijk onder 
woorden wat je waarneemt.

• Betekenis: beschrijf vervolgens welke behoeften van 
kinderen volgens jou worden vervuld.

• Ervaar: beschrijf welke verschillende reacties de 
waarnemingen bij jou oproepen.

• Doe mee: stap eens echt in een teamvergadering of 
een les, geef een les of leidt een teamvergadering, 
organiseer een activiteit. Door mee te doen op jouw 
school merk je pas echt hoe het jenaplanvuur je doen 
en laten beïnvloedt.

De vink, de vonk en het vuur
Beschouwing: Kwaliteitszorg anders bekeken

Erik Peperkamp
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Koppel dit terug met een stamgroepleider of de 
directeur van de school. Laat hen weten wat je terug 
hebt gezien van de door hen geformuleerde ambities, 
maar ook wat er spontaan bij je opkomt. Dit is een 
cadeau. Ze hoeven er niets mee. 
De vink, de vonk, het vuur – we hebben ze alle drie 
nodig. Ga door met vinken want we willen effectief 
en efficiënt cognitief onderwijs geven. Blijf pareltjes 
vinden en presenteren, want ze geven energie en laten 
zien wat je wilt met de school. Vergeet echter niet 
anderen – kinderen, (nieuwe) ouders, collega’s van 
binnen en buiten de school – het jenaplanvuur te laten 
ervaren en te beschrijven. Want dat is het hart van ons 
onderwijs.

Erik Peperkamp wil onderwijs voor 10-14-jarigen 
ontwikkelen, waarin de persoonsvorming en 
socialisatie centraal staan. De kinderen leren zichzelf 
kennen en zichzelf te sturen. Ze leren geweldloos 
te communiceren. De kinderen leren de wereld 
te benaderen met een open geest, een open 
hart en een open wil. Meer informatie op www.
tienercollegenijmegen.nl. Erik is tevens voorzitter van 
de Nederlandse Jenaplanvereniging.§
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Nee! Alweer te ver doorgereden op het bedrijventerrein 
van Zutphen-Noord. Eentje verderop naar rechts gaan, 
blijkt niet te kunnen: loopt dood bij een van de IJsselha-
ventjes. Zelfs na eerdere bezoeken aan De Bijzaak, een 
duiventil van zzp’ers, creatievelingen en avonturiers, toch 
de kruip-door-sluip-doorroute niet foutloos genomen. 
Omkeren dan maar.

Er staan opmerkelijk veel auto’s geparkeerd voor het 
stille gebouw. Het stoere logo van de motorwerkplaats 
El Lobo prijkt prominent boven de ingang. Vlak naast de 
klink een klein A5’je met een geheime uitnodiging voor 
een samenkomst van de Onderwijssmokkelaars.  
Binnen is al een man of tien. Onderwijsman en -vrouw. 
Er druppelen er meer binnen. De één leerkracht in het 

Al een jaar gonst het over Onderwijssmokkelaars in de Achterhoek. Er 

schijnt een ‘geheim dagboek’ rond te gaan. En hier en daar verschijnen nep-

sigarettenpakjes met de tekst: ‘Pas op: werklustverhogend’. Hoofdredacteur 

Geert sprak aanwakkeraar Sandra van Kolfschoten over het geheime 

genootschap dat toch ook gezien wil worden. En over ‘mooi’ in plaats van 

‘goed’ als kwaliteitsdefinitie van onderwijs.

‘Doe mij maar mooí onderwijs in plaats van góed onderwijs’
In gesprek met Sandra van Kolfschoten

Geert Bors
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‘Doe mij maar mooí onderwijs in plaats van góed onderwijs’
In gesprek met Sandra van Kolfschoten

Geert Bors

speciaal onderwijs, de ander stamgroepleider in de 
onderbouw en is er samen met een bovenbouwcollega 
en hun schoolleider. Weer een ander heeft vandaag op 
school haar sleutel en laptop ingeleverd en gaat voor 
zichzelf beginnen. In een hoek brult een brander warme 
lucht de winterkille ruimte in. Een tafel met drank en 
spijs. Onderwijssmokkelaar van het jaar, Erik Hekkelman, 
is vandaag de gastheer. Hier in De Bijzaak, heeft hij ook 
een ruimte. Vader van vijf kinderen, leraar in het speciaal 
onderwijs, onderwijstrainer, muzikant.

Al tijden hoor ik gefluister over de Onderwijssmokke-
laars. Over een her en der in het land gevonden boek-
werkje Het geheime dagboek van een Onderwijssmok-
kelaar. Over een legendarisch schuurfeest in de herfst. 
Over een stevig vonkend vuur in elk van die smokkelaars 
om het op een andere manier over onderwijs te heb-
ben, echt inclusief, echt passend. Het gefluister alleen 
al brengt me terug bij de genootschappen die ik had als 
kind in mijn Limburgse thuisdorp. Door hun taal ook, zo 
anders in woord en beeld dan de met managementtaal 
doorspekte onderwijsterminologie. Ondermijnend. Spe-
lend. Spannend. Aanlokkelijk. 
Aanwezig is ook Sandra van Kolfschoten. Ze is veel in en 
om het onderwijs, maar vandaag vooral vuuraanwakke-

raar van de Onderwijssmokkelaars. Sandra verzorgde in 
november een workshop op de NJPV-conferentie en ook 
toen was haar optreden markant. Al tijdens haar geïm-
proviseerde flitspresentatie, waarin ze het hele concept 
van flitspresentaties vanuit een vrolijk metaperspectief 
leek te bekijken. 
Opvallend waren twee tweets: in de eerste schreef Van 
Kolfschoten dat ze heel andere deelnemers aan haar 
workshop had gekregen dan verwacht: “…dat mijn on-
derwijskunstworkshop vervolgens vol zit met mensen die 
niet op de lijst staat en bijna niemand van de lijstmensen 
er is.” En de tweede, van Ilse van Hal: ““Doe mij maar 
MOOI onderwijs in plaats van GOED onderwijs! Onder-
wijskunst volgens @svankolfschoten #onderwijssmok-
kelaars #jenaplanconferentie” Voor een themanummer 
over kwaliteit wilde ik die laatste wel verder uitgelegd 
krijgen. Een week later spreken we elkaar telefonisch.

Ik zou zeggen dat ik je op het Jenaplanpodium al zag 
smokkelen: je optreden was grappig ontregelend, je 
boodschap hoorbaar voor de goede verstaander.
“Ha! Ja, ik had onderweg verzonnen dat ik iets heel an-
ders wilde gaan doen dan ik voorbereid had, en ik belde 
meteen de organisatie of ik nog iets met een filmpje 
kon doen – van de opkomende Zutphense rapper Pjotr, 
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die net op de Nacht van de Onderwijssmokkelaar had ge-
staan. Maar het programma zat strak in elkaar en het zou 
niet meer lukken met dat filmpje. En dus vertelde ik wat 
me overkomen was. Wat ik had willen doen. En hoe ik het 
onderwijs zag. Meteen al kwamen er mensen vragen of 
ze nog in mijn workshop terecht konden. Eenmaal bezig 
bleek ik zo ongeveer het aantal deelnemers te hebben dat 
zich had aangemeld: de helft bleek ter plekke besloten 
te hebben te komen, wat ook betekende dat de helft van 
degene die zich tevoren had ingeschreven, op basis van 
mijn optreden gedacht had: toch maar niet.”

Da’s dan duidelijk.
“Inderdaad. Ik gebruik die toonzetting vaker. Ik kom ook 
niet meer een uur tevoren naar een gelegenheid om mijn 
spullen klaar te zetten, maar maak het klaarzetten en 
uitpakken nu een onderdeel van mijn verhaal. Dat scheelt 
tijd. Datzelfde kun je als leraar: in je voorbereiding kom je 
vaak tot de mooiste inzichten, de spannende momenten. 
Waarom zou je die voorbereiding, jouw denkwerk, niet 
ook in de klas doen en daar meteen een leermoment van 
maken? Jij noemde mijn optreden net ‘grappig’. Dat is een 
woord dat ik vaak hoor. Charlotte Porskamp van NePwerk, 
die bijna al ‘mijn’ vormgeving doet, zei: ‘Wij nemen onze 
grappen zeer serieus.’”

Ronald Giphart sprak ooit over het vervreemdingseffect 
dat uitgaat van een grap: je krijgt de werkelijkheid net an-
ders gepresenteerd. Dat geeft een kleine schok en kantelt 
je perspectief even – soms met blijvende gevolgen.
“`Ja, precies dat. De noodzaak van vervreemding. Die ga 
ik gebruiken. Bedrijfskundige Mathieu Weggeman noemt 
dat ‘dadaviseren’. Hij en ik verkennen dat concept op 
heel aangename manier. Meestal met bitterballen en een 
Bossche Bol.”

Die tweet ‘Doe mij maar mooi onderwijs, in plaats van 
goed onderwijs’. Dat vervreemdt ook.
“Dat heb ik van Weggeman. Je hebt het ‘goede, het ware 
en het schone’. En in het onderwijs en in andere organi-
saties houden we ons vooral bezig met het goede en het 
ware. We vragen ons af: klopt het? Is het goed? Is het 
moreel juist? Maar er is ook zoiets als schoonheid. Ook dat 
heeft ruimte nodig. Er is onderzoek gedaan naar esthe-
tische werkprocessen. Voorbeeld: een team van artsen 
en verpleegkundigen doet een ingewikkelde operatie. 
De operatie slaagt en uiteindelijk loopt het team de OK 
uit, gaat aan tafel zitten met een mok koffie voor zich. 
Iedereen is stil en kijkt voor zich uit. En een van de artsen 
zegt alleen maar: ‘Mooi, hè?’ Als je plastisch kijkt naar de 
situatie, was er een hoop hectiek. Maar de groep ervoer 
flow, samenwerking, verbinding – met elkaar, met de pa-
tiënt, met de concentratie in het moment. Dat noemt die 
arts: mooi. Van zo’n esthetisch werkproces kun je zeggen 
dat mooi werk ook bijna altijd goed werk is.”

Dat is een gaaf inzicht. Tenzij dat ‘mooie werk’ alleen 
opsmuk, alleen vorm is.
“Het gaat niet om oppervlakkige esthetiek. Dat is wel 
de kunst: om van iets dat mooi is ook de diepgang over 
het voetlicht te krijgen. Het dagboek van een onder-
wijssmokkelaar ziet er mooi uit, qua vormgeving, maar 
heeft ook diepgang. Misschien vindt iemand iets dat ik 
mooi vind alleen maar grappig. Dan wordt het misschien 
minder serieus genomen. In het kader van de werkdruk-
gelden, hebben we een sigarettenpakje nagemaakt dat 
niet gaat over werkdrukverlaging, maar over werklust-
verhoging. Zoals je vroeger een sigaret ging roken om 
even tot jezelf te komen op een drukke werkdag, zo vind 
je nu in ieder pakje een mooi boekje dat eenzelfde soort 
moment biedt. Maar het kan zijn dat het er zo geinig 



uitziet, dat mensen het niet echt lezen. Terwijl het wel 
echt serieus is: we gaan in op die werkdrukgelden op een 
manier die ik ook in een grafiek en een factsheet kwijt 
gekund had.”

Kunst is dus een goed vervoermiddel voor jouw serieuze 
boodschap?
“Kunst is natuurlijk ook wat het is, het mag er gewoon 
zijn – iets nutteloos. Het is waardevol in zijn niet-nuttig-
heid. Maar aan de andere kant: veel van wat als bloed-
serieuze informatie gepresenteerd wordt, is vaak bij 
nadere beschouwing helemaal niet zo waardevol. Plan 
– do – check – act, bijvoorbeeld. Dat zie je vaak hangen 
in directiekamers. Dat kan iedereen verzinnen, maar er 
zijn mensen die dachten: daar maken we een poster van. 
En er zijn echt een aantal dingen, structuurdingen, die 
je goed met elkaar moet regelen. Zelf werk ik ook heel 
gestructureerd. Maar ik wil de balans graag de andere 
kant op trekken. Omdat er al zoveel gedacht wordt in 
‘effectieve leertijd’. Niet alles kan en moet effectieve 
leertijd zijn.”

Bij de bijeenkomst van de Onderwijssmokkelaars heb je 
de groep ‘Het Museum van het Passend Onderwijs’ laten 
inrichten. Wat was daar het idee achter?
“Vorige week stond er weer een artikel in De Telegraaf 
met de kop: ‘Leraren hebben last van passend onderwijs’. 
Ik zou willen dat leraren gingen staken of – nog beter 
– strijden voor passend onderwijs. Want ‘last hebben’ is 
niet waar het over gaat. Het gaat erover dat er nog steeds 
kinderen blijven zitten, uitvallen, thuiszitter worden. Dat 
er op cluster 4 jongeren met havo/vwo-advies een vm-
bo-examen zitten te doen. Passend onderwijs goed vorm-
geven is moeilijk – dat begrijp ik. Maar we moeten gaan 
staan voor deze kinderen, opdat we ze bij ons houden.”

Wat staat er in dat museum?
“Ik ben ooit in het Dolhuis geweest, het Haarlems muse-
um voor psychiatrie. Daar lagen allemaal objecten uitge-
stald, die we ooit verzonnen hadden als goede oplossin-
gen. Een harnasbeen, om niet weg te kunnen lopen. Dat 
soort werk, waar je tussendoor loopt en gniffelt: ‘Dat 
we dat toen dachten!’ In het museum wilde ik dergelijke 
dingen uit onze tijd uitstallen. Ik dacht bijvoorbeeld aan 
de ADHD-koptelefoon of het groepsplan.”

Het is een heel stekelige beeldtaal: dat museum, dat 
sigarettenpakje. Mijn oudste (10) dacht dat ik was gaan 
roken en wilde het meteen weggooien.
“Er zijn ook grote mensen die het beláchelijk vinden: 
‘Waar sláát dit op?’ Tegelijkertijd krijg ik vaak ook heel 
brave antwoorden op vragen als ‘wat zijn de dingen die 
je denkt maar niet hardop zegt?’ De balansoefening is 
om te vervreemden, maar in die vervreemding wel de 
verbinding te houden.”

Dat is ook de paradox van de smokkelaar: je doet iets 
stiekem, maar je wilt toch ook gezien worden. 
“Altijd lastig. Je wilt iets onder de radar in gang zetten, 
maar als het helemaal geheim blijft, heeft niemand er 
wat aan.”

Mijn idee is dat jullie bij mensen een draadje anders 
verbinden. Of een speelruimte laten zien, waarvan ze 
niet wisten dat die in hun buurt lag.
“Dat is het eigenlijk. Als ik projecten doe, wordt ge-
vraagd naar de ‘impact’ of naar ‘hoeveel mensen’ er naar 
een onderwijscafé komen. Nou, soms maar heel weinig, 
maar altijd wel lieden die ‘invloedmensen’ zijn. Of van 
invloed gáán zijn, in hun studie, op school. We hadden 
Meester Mark bijvoorbeeld, in ons onderwijscafé in Arn-
hem. Inmiddels heeft hij heel wat boeken geschreven, 
maar destijds deed hij zijn tweede presentatie.”

Beïnvloeding in kwaliteit, niet per se kwantiteit?
“Je komt omdat je er zelf wilt zijn. Ik heb het eigen 
verlangen van mensen nodig. Erik Hekkelman deed bij 
de Onderwijssmokkelaars een nummer uit de huiskamer-
voorstelling die hij binnenkort geeft. Het ging over hoe 
hij zijn jonge kind de wereld toewenst: ‘ik wens je hoge 
bomen, lange lanen’. Het was een klein liedje, dat ik al 
de hele week meedraag. Dan is er veel impact. Op ons als 
toehoorders, op hemzelf. Of dat het onderwijs morgen 
verandert, weet ik niet. Maar stel dat er nou een enkele 
leraar is, die het weet door te geven aan een paar ande-
ren. En dat die samen die speelruimte gevonden hebben 
en nog twintig jaar helemaal te gek aan het werk zijn 
met hun klassen. Op hoeveel kinderen heb je dan wel 
niet invloed gehad?”

Sandra vind je via: www.onderwijskunst.nl



De kwaliteit van de vaste kring: niet meetbaar, wel voelbaar
Column: de transitie naar Jenaplan  
Ingrit Rezelman
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Toen Ingrits school anderhalf jaar geleden overging naar Jenaplan, kwam er een 

vaste kring. Nogal een overgang, vond Ingrit. Praten prima, maar die bankjes 

stonden zo in de weg. Inmiddels is de kring niet meer weg te denken: “Het is een 

van de eerste veranderingen die de kinderen volledig omarmd hebben. Het is de 

plek waar de grootste levenswijsheid wordt besproken.”

Twee jaar geleden deed ik wel eens een kring. Niet 
dagelijks, maar zo af en toe. Dat betekende niet dat 
ik helemaal geen gesprekken voerde in mijn groep. Ik 
deed die gesprekken terwijl ik op de instructietafel zat, 
de kinderen zaten aan hun eigen tafel. Mooie gesprek-
ken, niets mis mee. Over mooie onderwerpen, gevoe-
ligheden, achtergronden van kinderen, verschillen en 
overeenkomsten.

Toen de overstap naar Jenaplan bekend werd, was er al 
gauw sprake van een vaste kring. Dat vond ik nogal een 
overgang. Niet omdat die kring zo’n slecht idee was. De 
vorm van het gesprek vond ik prima. Maar die bankjes 
die in de weg staan, die vond ik vreselijk. Inmiddels is 
die vaste kring nu zeker anderhalf jaar een feit. Hij is 
niet meer weg te denken en de kinderen vragen er zelfs 
om. “Juf, ik wil even iets kwijt, kunnen we even in de 
kring?” Makkelijk te organiseren, want de bankjes staan 
er toch al.

Onlangs zaten we in de kring voor het gesprek over 
het onderwerp van Nieuwsbegrip. Soms mist dat vol-
doende inhoud en gaat de kring zomaar voorbij. Deze 
week ging het over Paarse Vrijdag. De kinderen waren 
betrokken. Ze waren ruimdenkend, stonden open voor 
acceptatie en gingen volledig in het gesprek op. De 
kwaliteit van dit gesprek zat hem in het verder kijken 
dan je eigen achtergrond. Verder kijken dan wat je thuis 
hoort en meekrijgt. Luisteren naar elkaar en overwegen 
wat je antwoord is zonder een ander daarmee tekort 
te doen. Bekijken en verwoorden welke mogelijkheden 
er zijn in verschillende culturen en achtergronden. En 
welke onmogelijkheden. 

Paarse Vrijdag gaat vooral over solidariteit met homo-
seksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In 
ons gesprek werd het onderwerp breder getrokken, ook 

de acceptatie van relaties tussen verschillende geloven 
werd besproken. Hoe zit dat als je een moslimmeisje 
bent? Mag je thuiskomen met een ongelovige jongen? 
En als je een moslimjongen bent? Hoe werkt dat dan? 
Wat zijn de gebruiken bij de verschillende gezinnen? En 
wat vind je zelf, nu je in Nederland woont en met zoveel 
verschillende achtergronden in aanraking komt? 

‘De kwaliteit van dit gesprek 
zat ‘m in het verder kijken dan je eigen 

achtergrond.’

Ogen lichtten op, verhalen werden verteld. Er was 
aandacht voor de verhalen uit de Koran. Voor de ver-
halen achter de argumenten. Voor de uitleg achter de 
beslissingen van vaders, moeders en broers en zussen. 



De kwaliteit van de vaste kring: niet meetbaar, wel voelbaar
Column: de transitie naar Jenaplan  
Ingrit Rezelman

Kinderen konden vertellen over hun afkomst, over hun 
thuis. “Zo gaat dat bij ons juf…” “Dat zou mijn broer 
nooit goed vinden.” “Mijn vader en moeder zijn niet 
van hetzelfde geloof.” “Mijn moeder is christen uit 
Slovenië, mijn vader is moslim uit Turkije.” 

We hebben een uur in de kring gezeten, de verhalen 
en de aandacht raakten niet op. En de achterliggende 
gedachte bij Paarse Vrijdag hebben we niet overgesla-
gen, maar de persoonlijke verhalen van de kinderen 
leverden de kwaliteit. De kwaliteit van de vaste kring. 
Niet meetbaar, maar wel voelbaar. De vaste kring heeft 
zijn waarde bewezen. Het is een van de eerste veran-
deringen die de kinderen volledig omarmd hebben. De 
plek waar de grootste levenswijsheid wordt besproken. 
We kunnen niet meer zonder.

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. Ingrit doet in deze reeks verslag van wat 
ze tegenkomt nu ze van leerkracht stamgroepleider 
geworden is.
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Freek Velthausz: ‘Het geheim zit in goede feedback, in verbindingen leggen’ 
Schoolreportage in drie delen: Walter Gillijnsschool 
Geert Bors

De Zutphense Walter Gillijnsschool heeft een enthousiast team dat een poos 

fikse tegenwind had, als het gaat om de jenaplanidentiteit. Freek Velthausz 

en Edwin Solen staan de school de komende jaren bij. Lees dit interview met 

Freek, gevolgd door een sfeerverslag van een studiemiddag en een gesprek met 

schoolleider Manon Vriezekolk. Freek: “Als je het over kwaliteit hebt, vind ik de 

reflectiekring misschien nog belangrijker dan de startkring.”
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Freek Velthausz: ‘Het geheim zit in goede feedback, in verbindingen leggen’ 
Schoolreportage in drie delen: Walter Gillijnsschool 
Geert Bors
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Walter Gillijnsschool Zutphen, 23 januari, 11.02. “Koffie? 
Thee?” Jenaplanbegeleider Freek Velthausz is in de weer 
in de keuken. Alsof hij thuis is. “Ik ben er ook net. Heb 
je er iets in?” Terwijl de koffie doorloopt, twee geintjes 
verder, overziet hij de gang met de zitjes waar Sebastiaan 
uit de Witte Walvissen aan het werk is en besluit dan dat 
de aula annex bibliotheek annex kleutergymzaal een 
betere plek is om te gaan zitten voor een gesprek. 
Hij loopt nog even langs de glazen buitenwand van de 
aula, met uitzicht over het schoolplein dat onder een 
mooie laag sneeuw ligt. De vele voetstappen en oneffen-
heden verraden dat hier eerder vandaag goed gespeeld 
is. Freek probeert twee stoelen uit, gaat dan zitten. 
Straks komt ook de Deventer schoolleider en JAS-bege-
leider Edwin Solen, met wie hij hier de komende drie jaar 
een interne jenaplanopleiding verzorgt aan een gretig 
team, dat een poos wankel schoolleiderschap gekend 
heeft en voor wie het prettig is dat het jenaplankompas 
opnieuw geijkt mag worden. 

Mag ik eens meekijken door jouw ervaren jenaplan-
ogen? Wat neem jij precies waar, als jij een blik werpt 
in een lokaal of door de gang?
“Op een digibord zag ik net staan ‘Wat gaan we doen?’ 
Ik ken de setting natuurlijk niet precies, maar dan gaat 
er bij mij een belletje rinkelen. Want: waarom staat daar 
nou niet: ‘Wat gaan we leren?’”

Dat maakt verschil?
“Woordkeuze kan op een wereld van verschil duiden: bij 
‘wat gaan we doen?’ geef je de kinderen uitleg over de 
activiteiten. Als je zegt ‘wat gaan we leren?’, ben je meer 
gericht op het expliciteren van de doelen die je samen 
te bereiken hebt. Wil je Jenaplan goed neerzetten, dan 
ontkom je er niet aan om meer doelgericht dan activi-
teitgericht te werken. Wat de intentie van deze stam-
groepleider is, weet ik natuurlijk niet en waarschijnlijk 
zit ik te muggenziften, maar ik wil zo graag dat een 
jenaplanschool kinderen de ruimte geeft om zich in hun 
eigen tempo, op hun eigen wijze, te ontwikkelen. Dan is 
het goed dat je de leerdoelen weet, omdat je dan kunt 
gaan uitzoeken welke wegen er zijn naar dat doel.”

Je kent de leerdoelen en daarmee ontstaat er speel-
ruimte voor individuele verschillen. Schuilt daarin voor 
jou de kwaliteit van Jenaplan?

“Ik zou zeggen: je moet uit kinderen halen wat erin zit 
en kwalitatief goed onderwijs doet dat. Maar het ligt 
dieper dan doelen kennen: toen ik hier net de school 
binnenkwam, zat onderbouwjuf Hester in de directie-
kamer te werken. Ze zwaaide, terwijl ik voorbijliep, 
maar kwam meteen daarna achter me aan. ‘Hé, wat ben 
je vroeg? Ah, een interview eerst. Prima, je redt je wel?’ 
Dát is verbinding. Even peilen, even de relatie leggen. 
Daarin schuilt kwaliteit.”

Verbinding is dus een beter sleutelwoord om het over 
kwaliteit in het Jenaplan te hebben? 
“Ja, het gaat om die verbinding. Maak die met ieder 
individueel kind. Zorg dat er onderlinge verbinding is 
in de stamgroep en op school. Zo’n kring als je ziet bij 
de kleuters is daar een uitstekende vorm voor. En de 
kwaliteit van een kring is er niet zomaar: ik heb een 
hekel aan van die nietszeggende vertelkringen. Van die 
voetbalverhalen na het weekend: ‘Danny scoorde 1-0 
en toen Frits 2-0. O nee, wacht, Ben scoorde 2-0 en Fríts 
3-0’, waarna een meisje mag vertellen dat ze eerst Whis-
key heeft geborsteld en daarna Leonardo de hoeven 
heeft gekrabd. In een goede kring is er betrokkenheid 
bij elkaar, aandacht, proberen te luisteren en te begrij-
pen wat een ander bedoelt. Zo’n kring is ook geïnte-
greerd in de schooldag. Het is een bron voor wat er 
daarna gebeurt, je werkt er aan je planning, je vertelt 
elkaar wat je hoe gaat onderzoeken.”

De kring is een typische Peter Petersen-bijdrage aan het 
onderwijs geweest, hè?
“Ja. Vieringen had Steiner ook, en andere onderwijs-
vernieuwers dachten ook na over werk en spel. Maar 
Petersen heeft de kring groot gemaakt – in al zijn varia-
ties: de leeskring, de boekbespreking, de klassenverga-
dering, de evaluatiekring… De kring is in heel Nederland 
ingeburgerd geraakt, maar vooral bij de kleuters. Vanaf 
groep 3 zijn het de uitzonderingen en vanaf groep 5 
komt het niet meer voor. Behalve op jenaplanscholen.”

Luisterend naar Freek Velthausz, zie je de kring inte-
graal onderdeel worden van het ritme van de school-
dag, het weekplan, de stamgroep als denkkader, de 
rollen van leerling, gezel en meester, het subtiele spel 
van de stamgroepleider tussen gidsen, sturen en zelf 
laten ontdekken. Intussen is Edwin Solen gearriveerd en 



steekt zijn hoofd om de hoek van de aula: “Goedemor-
gen. Is dit de vrijeschool?”, grijnst hij, verwijzend naar 
Zutphen als antroposofiebolwerk. “Ik zou het beleefd 
vinden als u eerst uw muts afnam en zich voorstelde”, 
grapt Freek terug en vervolgt zijn betoog:

“Als je het over kwaliteit hebt, vind ik de reflectiekring 
– aan het eind van de ochtend of de dag – misschien 
nog belangrijker dan de startkring. De start komt in veel 
scholen voor. Maar in de reflectiekring vatten kinderen 
niet alleen hun leerproces van de dag samen, je kunt er 
de kracht van de hele groep ook mooi neerzetten. Stel: 
een kind loopt een tijd buiten. Dan kun je daar direct 
achteraan en hem naar binnen roepen. ‘Kom, ga zitten, 
lekker meedoen nu.’ Maar je kunt ook wachten tot de 
reflectiekring. Dan geef je ook jezelf de ruimte om in 
alle openheid te vragen: wat deed je buiten? Wat bracht 
je daar? Wat heb je geleerd van een uur buiten lopen? 
Dat geeft én het kind het recht en de gelegenheid zijn 
eigen plan te trekken én je gebruikt de groep als plek 
waar je uitleg geeft over wat je beweegt. Dat is een 
heel andere dynamiek dan je verantwoorden voor je 
volwassen meester of juf.”

Hoe zie jij de tandem ‘vinken’ en ‘vonken’, als het om 
kwaliteit gaat?
“Bij kwaliteit heb je het snel over toetsing. Ik denk dat 
je daar zorgvuldig mee om moet gaan. Pas was ik in 
een stamgroep, waar de juf dictee gaf. Eerst een zin 
voor groep 6, toen voor 7, toen voor 8. Met de moeilijke 
woorden die we allemaal hebben gehad: eczeem, py-
jama… ‘Noem nou voor je gaat nakijken eens het kind 
dat nul fouten heeft’, vroeg ik haar, ‘En ook degene die 
niks goed heeft.’ Die wist ze feilloos te noemen. ‘Wat 
voor informatie geeft dit dictee je dan nog?’, vroeg ik. 
Ik denk dat dat voortkomt uit angst, uit onzekerheid 
dat de buitenwacht alleen maar vertrouwt op getallen.”

Ik hoor weer hoe je iemand bewust probeert te maken 
van de bedoeling áchter een handeling. 
“Precies. Ik ben helemaal niet tegen toetsen, maar je 
moet ze gebruiken zoals een ouder thuis de thermo-
meter gebruikt. Geen moeder meet iedere eerste 
maan dag van de maand de temperatuur van haar kind 
en maakt daar een mooi grafiekje van. Maar toch is het 
heel handig een thermometer in huis te hebben: heeft 
je kind rode wangen? Eet het niet goed? Dan kun je 
kijken of het koorts heeft. Je moet een goede reden 
hebben om een toets af te nemen. En volgens mij kan 
dat dan ook niet voor alle kinderen tegelijk.”

Hoe doe jij het dan?
“Dat vroeg de juf van het dictee ook. Door een analyse 
te maken van de fouten die een kind maakt en dat met 
het kind te bespreken, liefst in een vrije situatie. Als het 
je gaat om kinderen te léren zichzelf te reguleren, te 
sturen, hun eigen leren vorm te geven, dan laat je hun 
zien dat je daarvoor een beroep moet doen op vaardig-
heden als plannen, doorzetten, metacognitie. Sommige 
leerkrachten zíe je dergelijke executieve functies van de 
kinderen overnemen. Ze wórden de executieve functies 
van de kinderen.”

Daar zie ik weer dat ‘verbinden’ als kwaliteit voor een 
stamgroepleider.
“Ja. Jij stelde een ‘hoe’-vraag. Dat mag. Wat me opvalt 
is dat er veel aandacht begint uit te gaan naar didactiek 
binnen het Jenaplan. Naar mijn idee is het niet de juiste 
weg, als het Jenaplan zou verschuiven van een pedago-
gisch naar een didactisch concept. Dan zou het kunnen 
verworden tot een ‘techniek’ en dan verlies je het kleur-
verschil met andere onderwijsconcepten. De Führungs-
lehre des Unterrichts van Peter Petersen is destijds door 
Suus Freudenthal en Huub van der Zanden, niet voor 
niets vertaald met de Nederlandse titel Van didactiek 
naar onderwijspedagogiek.”

Houd helder zicht op het pedagogische waartoe, zeg jij?
“Petersen heeft een onderwijspedagogiek ontwikkeld, 
die uitgaat van de gemeenschap van kinderen, school 
en ouders. Dat staat of valt bij verbinding. In de rela-
tionele zin: het zorgen van verbinding tussen de kinde-
ren, tussen kinderen en volwassenen, en volwassenen 
onderling. Maar ook in de zin van thematisch werken: 
geen lossen vakken, maar juist de wereld als geheel 
verkennen, in stamgroepwerk. Je instructies moeten 
spaarzaam en van hoge kwaliteit zijn, maar het geheim 
van Jenaplan zit in goede feedback, kijken naar het 
proces, verbindingen leggen.”

Over feedback gesproken: een paar jaar geleden, richt-
ten jij en een aantal gelijkgestemden – uit bezorgdheid 

- 16416



over de koers van het Jenaplan in Nederland – de MJPS 
op, de versmelting van Jenaplan en Freinets ‘Moderne 
School’. Om de scholen een kwaliteitsimpuls te geven, 
deden jullie collegiale visitaties. Dat lijkt ook landelijk 
een goed middel.
“Ja. Wat we merkten, was dat je moet opletten dat je 
nieuwsgierig blijft en niet veroordeelt. Toen ik school-
leider was, kwam er wel eens een collega kijken en 
die gaf me dan tips over hoe ik beter op het bord kon 
schrijven. Met de beste bedoelingen, maar daar moet je 
mee oppassen. Net zoals ik echt niet zomaar zal zeggen: 
‘Waar jij schreef “Wat gaan we doen” moet je “leren” 
zeggen.’ Het is voor jenaplanscholen en stamgroep-
leiders heel wezenlijk om veel aandacht te geven aan: 
hoe geef je goed feedback? Bijna nog meer dan aan een 
goede instructie, zeg ik expres polariserend. Dan zijn 
we ook weer terug bij verbinding: je wilt elkaar beter 
maken. Je wilt een ander helpen groeien. Feedback geef 
je in afstemming. Het werkt als je elkaar goed kent. Met 
‘goed-beter-best’ heeft het JAS ook geprobeerd een 
model te maken, waarbij je al goed bezig bent, maar 
dat het nog beter kan.”

Raad je de Walter Gillijnsschool ook aan om beter-best 
te worden in collegiale visitaties?
“Zeker. Iedere jenaplanschool die je bezoekt, heeft 
andere sterke punten. En ook van hun blik op jouw 

school leer je. Maar er is nog iets heel krachtigs. In de 
loop van de tijd heb ik geleerd dat er maar twee dingen 
écht effectief zijn om een team in beweging te krijgen: 
je eigen en elkaars onderwijs bekijken. En: samen je 
onderwijs voorbereiden.”

Leg uit.
“Kijk, zo’n mooi verhaal dat Freek komt vertellen in-
spireert wel – je komt echt wel op een ideetje of twee. 
Maar morgenvroeg sta je weer in je weerbarstige prak-
tijk in je eigen unieke context. Wil je echt veranderen, 
dan moet je met elkaar gaan zitten en samen onder-
wijs gaan maken. Ga als onderbouwjuf maar met de 
bovenbouwjuf aan de slag: vertel maar hoe je het gaat 
doen. Denk maar na over doorlopende leerlijnen. Haal 
inspiratie bij elkaar voor desnoods een methodeles. En 
dan: ga vooral ook bij elkaar kijken. Dat hoeft echt geen 
officieel afgesproken, geagendeerde ochtend te zijn, 
maar kijk eens tien minuten mee. Dan weet je weer hoe 
het er bij de kleuters of in de bovenbouw aan toe gaat. 
Dan kun je zien hoe je overleg uitpakt in de klas.”

Dat kan uiteindelijk ook zonder jou.
“Ja. Ik wil graag – met Jessica Mesman [zie Mensen-
kinderen 157] sprekend – exnoverend bezig zijn. 
Expliciet maken wat er allemaal al voor moois en goeds 
gebeurt in het team hier. Daarop voortbouwen. Ze 
zitten hier in Zutphen op een pot vol goud en ik help 
graag om die te openen.”.

De speurtochtfoto’s met de kinderen van de Walter 
Gillijnsschool zijn genomen bij een themaopening 
over landschap en omgeving. Onder-, midden- en 
bovenbouwers werkten samen.

In gesprek met Freek? Stuur een mail naar 
mensenkinderen@njpv.nl en kijk op JAS, Jenaplan 
Advies en Scholing, via www.jenaplan.nu

-  maart 2019 17
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Plaksneeuw, plannetjes en een pen
Impressie: jenaplantraining op de Walter Gillijnsschool

Geert Bors

“Toen ik aankwam, zag ik een plein vol sneeuw en geen kinderen”, begint Freek 

Velthausz zijn studiemiddag. ”Maar ik heb begrepen dat de kinderen extra 

lang pauze hebben gehad.” Een ‘ritmisch weekplan’ houdt in dat je herkenbare 

patronen maakt in je schooldag. Waar nodig kun je het ritme aanpassen. Als er 

op woensdagochtend vijf centimeter goede plaksneeuw ligt, bijvoorbeeld.

Walter Gillijnsschool Zutphen, 23 januari, 15.50. Tessa 
Hilderink is niet alleen moeder van twee kinderen in 
de onderbouw van de Walter Gillijnsschool, maar ook 
de kersverse stamgroepleider van bovenbouwgroep 
Zilveren Zebra’s. Ze houdt een pen tussen twee vingers. 
“De vraag is: als je een kind zélf wilt laten ontdekken, 
hoe laat je dat kind dan los?”, stelt ze. “Doe je dat zó?” 
Terwijl ze het zegt, laat ze de pen vallen op de grond. 
“Of zo?” Ze laat de pen nog een keer vallen, maar houdt 
nu haar andere hand twintig centimeter onder de pen, 
zodat het vallende voorwerp opgevangen wordt. 
Een mooi beeld, herkenbaar voor iedere ouder die nog 
weet hoe zijn of haar kind zijn eerste pasjes zette: niet 
meteen een marathon, maar een paar gecontroleerde 
stapjes tussen bank en tafel. Het kind doet het zelf, 
maar jouw opvangende armen waren letterlijk in de 
buurt, voor als het nodig mocht zijn.
Datzelfde geldt op school, in de vele stappen naar 
zelfstandigheid die de kinderen zetten: je juf of meester 
kan je veel vertellen en kan je voor ieder probleem op 
meerdere oplosmogelijkheden wijzen, maar het meeste 
leer en ontdek je wanneer je zelf komt waar je wilde 
komen. Met de ondersteunende aandacht van je juf of 
meester op beschikbare afstand. “Ik heb het niet zelf 
verzonnen, hoor”, zegt Tessa tegen haar collega-bo-
venbouwstamgroepleiders: “Het is een beeld dat Freek 
Velthausz gebruikte, toen hij op mijn vorige school een 
opleidingsdag deed.” 

Kriebels om meteen te beginnen
Tessa, José Massink en Leonie Letink zitten als boven-
bouwcollega’s bij elkaar, aan het eind van de woensdag-
middag, na een presentatie van jenaplanbegeleiders 

Freek en Edwin Solen, die de school de komende drie 
jaar helpen nog meer Jenaplan te worden. Het ging 
over alles wat er volgens het team al veel beter gaat: de 
vaste kringen in iedere stamgroep, de open ouderge-
sprekken met de kinderen erbij. En, stipt meester Jan 
aan: de veel strakkere en veel betekenisvollere weekslui-
tingen. Als nieuwe onderwerp vertelde Freek over het 
ritmisch weekplan van de hele groep en het eigen week-
plan van ieder kind. Van theorie tot praktische voorbeel-
den hoe je een kind kunt helpen zicht te krijgen op de 
week. Van een blik op het weekplan zoals Freek het in 
zijn eigen klas vormgaf, tot een inkijkje in hoe jenaplan-
grondlegger Peter Petersen dat deed.

Nog een kop thee, een stukje appel en een bokkenpo-
tje en weer verder, is het team in de tweede helft van de 
middag in groepjes uiteengegaan, waarbij de onder-
bouwjuffen gehoord hebben hoe de middenbouw en 
bovenbouw het weekplan met de kinderen invullen en 
andersom. Enthousiasme aan iedere tafel: “Doen jullie 
dat zo bij de kleuters? Gaaf! O, maar dan kunnen wij 
daar in de middenbouw eigenlijk heel gemakkelijk bij 
aansluiten. Dan wordt het een doorlopende lijn. Dat is 
voor de kinderen dan ook heel vanzelfsprekend.” 

Aan het eind van de middag, als Tessa met haar pen-
voorbeeld komt, zit iedere bouw aan een eigen tafel om 
de bevindingen van de dag met elkaar door te spreken. 
Het is best laat, maar zou je de kinderen nu de school in 
laten komen, dan waren de bovenbouwjuffen er klaar 
voor. “Als ik dit vanmiddag zo hoor”, zegt Leonie, “Dan 
krijg ik zó de kriebels om meteen te beginnen.” Wij ook, 
knikken José en Tessa. 
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Jenaplanessentie: Een plan is iets anders dan een taak
“Jullie moeten iets lezen van Peter 
Petersen”, zegt Freek Velthausz 
met stelligheid. “Maar begin dan 
in Het Kleine Jenaplan bij hoofd-
stuk 3. Petersen bouwt zijn werk 
heel grundlig op en als je helemaal 
voorin begint, smijt je het na twee 
bladzijdes in de hoek.” 
Maar kom je dan op bladzijde 34, 
gaat Freek verder, dan lees je: “De 
kinderen werken vanaf de eerste 
schooldag vrij, zelfwerkzaam en 
verregaand zelfstandig.” Thea-
traal neemt Freek een peinzende 
houding aan: “Hè? In groep 3? Hoe 
kan dat nou? Hoe doet Petersen 
dat? Het antwoord: daar heb je een 
planning voor nodig.”
Maak plannetjes, klein en groot, 
met de kinderen, stelt Freek: “Een 
sneeuwpop maken? Goed idee, 

snel eerst een plannetje. De klas 
versieren? Niet meteen de versier-
kist in, maar eerst een plan. De 
grote mat in de gymzaal opruimen? 
Niet allemaal aan een verschillen-
de kant trekken, maar even een 
plan doorspreken.” Met plannetjes 
maken, leer je plannen, houdt Freek 
het team van de Walter Gillijns-
school voor. “En plannen is een van 
de moeilijkste executieve functies 
om te leren – ik vind het soms nog 
steeds lastig.”
Voor hij verder gaat op de twee 
soorten plannen die het jenaplan-
onderwijs schragen – het ritmisch 
weekplan van de stamgroep en het 
eigen leerplan van ieder kind – blijft 
Freek nog even stilstaan bij het 
woord ‘plan’: “Er zit iets actiefs in 
het maken van een plannetje. Een 

voornemen, een projectie de toe-
komst in, een actie. Daarom is voor 
mij een ‘plan’ mooier dan een ‘taak’ 
– een term die veel gebezigd wordt 
in het daltononderwijs. Een taak 
kríjg je. Die ligt op je schouders. Een 
plannetje is van jou. En jouw plan is 
anders dan het mijne, want ik heb 
nog veel te leren over spelling maar 
rekenen kan ik al best goed. 
Daarbij: “Een plan is een hulpmid-
del. Een plannetje om een sneeuw-
pop zo hoog te maken als je zelf 
bent, mag sneuvelen in de uitvoe-
ring. Dan is je plan niet mislukt, 
maar heb je gaandeweg geleerd 
dat het nog stééds goed was om 
tevoren nagedacht te hebben, een 
inschatting gemaakt te hebben. 
Maar je stelt je plan bij op basis van 
de omstandigheden.”



‘Een stamgroepleider leidt, begeleidt, leeft met de kinderen’ 
Napraten met schoolleider Manon Vriezekolk 
Geert Bors

Na zes jaar schoolleiderschap op een vernieuwingsschool, keerde Manon 

Vriezekolk terug naar het oude nest: de Walter Gillijnsschool, een 

jenaplanschool met een betrokken team, dat een moeilijke tijd achter de rug 

had. “Dit is het moment om te zeggen: ‘jullie hebben een goed gevulde rugzak. 

Hoe gaan we daarmee weer echt Jenaplan neerzetten?’”

Walter Gillijnsschool, 29 januari, 08:20. Een week na de 
sneeuwval die ouders met sleetjes naar school deed ko-
men en Freek Velthausz deed verlangen naar een school-
plein vol kinderen voor een extra uurtje buitenspel, zijn 
de straten weer schoon. Maar het blijkt verraderlijk glad. 

Vooral als je voor de Walter Gillijnsschool de asfaltstraat 
verlaat en de rode klinkers van de Rietbergstraat oprijdt. 
Op de hoek bij de T-splitsing staat schoolleider Manon 
Vriezekolk. Ze waarschuwt kinderen op de fiets en 
gebaart naar ouders in auto’s. Een markant beeld –van 
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‘Een stamgroepleider leidt, begeleidt, leeft met de kinderen’ 
Napraten met schoolleider Manon Vriezekolk 
Geert Bors

zorgzaamheid, van een schoolleider op haar post. 
Weer een paar dagen later, bij een koffie in de directie-
kamer, het Lila Leeuwenhol, is Manon er relativerend 
over: “Toen ik zelf uitgestapt was, merkte ik pas dat hoe 
glibberig het was. Een vader zei hetzelfde en de gemeente 
komt niet snel in deze straat strooien, dus ik ben daar gaan 
staan. Een waarschuwingshesje kon ik zo snel niet vinden. 
Ik vroeg me eigenlijk af of het zou helpen of dat ik mensen 
aan het schrikken bracht.”

Wat zie je als je naar jouw school kijkt?
“Ik kijk er met twee blikken naar. Ik ben trots op wat er 
staat en op verbindingen die ik zie ontstaan tussen wereld-
oriëntatie en geijkte onderdelen als spelling, taal, rekenen. 
Trots op het lef dat collega’s laten zien. Ik zie een team van 
mensen hard aan het werk. Mensen die de kinderen echt 
zien. Mensen die in goede voorbereiding nadenken over 
het aanbod van de dag. Mensen die uit hun comfortzone 
stappen om les bewegend rekenen te geven of te zingen, 
terwijl ze dat niet zo gemakkelijk doen. Maar anderzijds 
zie ik ook dat we het nog niet op alle vlakken goed genoeg 
doen. Dat de leeropbrengsten hoger kunnen. Wat je erin 
stopt en wat het rendement is, moet in balans zijn. Je 
werkt hard en wilt daar iets van terug zien. Op dat punt 
zitten we.”

Zeven jaar geleden was je hier ib’er en vertrok je om lei-
ding te gaan geven aan een vernieuwingsschool. Sinds de 
zomer ben je hier terug. Was de school veranderd?
“De jenaplanidentiteit van de school had onder druk 
gestaan – dat wist ik. Maar ik merkte ook dat het bestuur 
de afgelopen jaren ingezet heeft op onderwijskwaliteit, 
op de vaardigheden van leerkrachten in de stichting. 
Onze stamgroepleiders hebben meer tools om aan te 
sluiten bij de kinderen dan zes-zeven jaar geleden. Het is 
speelser. Ook instructies zijn minder frontaal klassikaal. 
Dit is het moment om te zeggen: ‘goed, jullie hebben een 
goed gevulde rugzak. Hoe gaan we die inzetten om echt 
stamgroepleider te worden? Om weer echt Jenaplan neer 
te zetten?’ Dat zal voor een groot deel zitten in het meer 
verweven van vakken: wereldoriëntatie, waarin al het 
andere een plek krijgt.”

Is een stamgroepleider iets anders dan een leerkracht?
“Ja. Net als ik mezelf schoolleider en geen directeur voel. 
Bij leerkracht, als woord, zit mijn associatie vooral bij 

de vakkundige overdracht van kennis, terwijl een stam-
groepleider completer is. Die leeft met de kinderen. Die 
leidt en begeleidt een kind en de groep in het schoolse le-
ven, in het aangaan van relaties, in het dingen ontdekken 
over jezelf. Bij Peter Petersen gaat het om de pedagogiek 
en een pedagoog is een opvoeder. Doe je als ouder niet 
hetzelfde: je begeleidt je kind de wereld in, neemt het bij 
de hand waar nodig en duwt hem wat af waar dat kan.”

En de schoolleider: wanneer leidt die en wanneer laat die 
haar mensen het zelf doen?
“Bij de studiedag van Freek vroeg stamgroepleider Jan 
Graafmans: ‘Hoe doe je dat met instructies in een ritmisch 
weekplan?’, waarop Freek antwoordde dat hij daar geen 
blauwdruk van kon geven want dat het hem ook nooit 
helemaal naar tevredenheid was gelukt. Op mijn vorige 
school hadden we daar wel een goede vorm voor gevon-
den. Dus ik twijfelde: ga ik dat nu zeggen of laat ik het 
nog even? Ik heb ervoor gekozen om een aantal dagen 
later een voorbeeld van een ritmisch weekplan te sturen, 
met de vraag aan het team: wat werkt of past voor jullie? 
Dat is een geval waar ik hoop dat ik iets van een worste-
ling wegneem en wat rust breng. Op andere momenten 
verwacht ik dat het team zelf met plannen komt. Ik geloof 
in werkplezier, niet in werkdruk. Mensen willen graag hard 
werken, als er veel plezier is.”

Wanneer zie je momenten van kwaliteit in je school?
“Heel vaak. Voor mij begint onderwijskwaliteit ook bij de 
twee-eenheid welbevinden en betrokkenheid van Ferre 
Laevers. En bij het relationele van Luc Stevens. Die basis zie 
je terug in het jenaplanconcept, waar een groot deel van 
de focus op het pedagogische klimaat ligt. Er is kwaliteit 
als we kinderen laten groeien; als we het goed doen op 
het juiste moment. Dat kan een heldere rekeninstructie 
zijn, maar ook een kring over chemo, als dat speelt voor 
een stamgroepgenoot. Pas was ik een uur in de Paarse 
Papagaaien, een middenbouwgroep, waar ik de kwartjes 
aan de lopende band zag vallen. De groep leefde in januari 
1952 – iets meer dan een jaar voor de watersnoodramp – 
en iedereen schreef een brief aan koningin Juliana, om hun 
zorgen te uiten over de dijken en hun kennis te delen over 
het bouwen van een waterkering. Je zag de betrokkenheid 
in hoe daar de wiebelkontjes samen over zo’n brief gebo-
gen stonden. En als je de koningin schrijft, wil je wel je best 
doen op de spelling van ‘ch’ en ‘g’ van ‘geachte’.”
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Kort, maar intens was de opening van de Jenaplanconferentie 2018: de Rotterdamse 

socioloog en onderwijsdenker Iliass el Hadioui nam het podium om het te hebben 

over het scheppen van gelijke kansen, over de heel verschillende sociale contexten 

waarin onze kinderen zich bevinden binnen en buiten school, en over het stimuleren 

van veerkracht en geloof in eigen kunnen: “Sociale pijn wordt niet weggenomen 

door het er over te hebben.”

‘Deze kinderen stellen de vraag naar betekenisvol onderwijs’
Iliass el Hadioui over superdiversiteit, sociale pijn en self-efficacy 

Geert Bors

Het is de ochtend van 1 november, als Iliass 
el Hadioui het Nunspeetse podium betreedt, 
om de Jenaplanconferentie inhoudelijk te 
openen met zijn keynote ‘Gelijke kansen 
in diverse klassen’. Stadssocioloog. Onder-
wijsdenker. Als docent verbonden aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, maar ook 
praktisch betrokken in de haarvaten van 
het Rotterdamse onderwijs, als programma- 
en onderzoeksleider van De Transformatieve 
School – een project dat inmiddels ook in andere 
steden loopt. Grootstedelijke superdiversiteit en kan-
senongelijkheid zijn El Hadioui’s grote thema’s.
Een gastspreker van formaat, die evenwel meteen begint 
met een toenadering tot zijn jenaplantoehoorders: “Ik ga proberen 
niet zozeer het thema te accentueren waar ik de afgelopen tien jaar mee 
bezig ben geweest, maar ik zal snel naar een dieper niveau gaan. Ik denk 
dat dat past, want toen ik me ging verdiepen in de theoretische achter-
gronden van het Jenaplan zag ik veel gelijkenissen met de Transformatieve 
School.” Wat hij meent te herkennen: ook de jenaplanpedagogiek richt zich 
op het grote thema van kansen scheppen en iedere stamgroepleider maakt 
bewust gebruik van de diversiteit en heterogeniteit in de stamgroep.

Superdiversiteit
“We zijn in Nederland steeds minder goed in staat om in ons onderwijs kan-
sengelijkheid te realiseren”, poneert Iliass. “Er speelt iets heel opmerkelijks, 
bijna schizofreens, in de Nederlandse statistieken: net als in Scandinavië zijn 
onze kinderen gelukkig. We scoren hoog op geluk en tevredenheid met de 
samenleving. Ook op de Global Innovation Index scoort Nederland goed, 
net als Scandinavië. Maar het interessantst is dat als je in Scandinavië kinde-
ren vraagt naar hun motivatie op school, ze hoog blijven scoren, terwijl de 
antwoorden van Nederlandse kinderen de statistieken laten zakken naar de 
onderste regionen van de Europese context. Hoe kan dat?” Verzorgingssta-
ten die veel van elkaar weg hebben. Welstand, welvaart. “Maar dan toch 
zijn kinderen negatief over het derde uur in klaslokaal 107.” 
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‘Deze kinderen stellen de vraag naar betekenisvol onderwijs’
Iliass el Hadioui over superdiversiteit, sociale pijn en self-efficacy 

Geert Bors

Het is in die context dat Iliass het wil hebben over gelijke 
kansen: “Het is niet gemakkelijk voor een docent, als 
leider van de minisamenleving in je klas, om mee te gaan 
in de snelle veranderingen, de ‘multidiversiteiten’ in 
onze samenleving. Voor iedereen die buiten de randstad 
werkt, is sociaal-economische diversiteit een herkenbare 
realiteit: er zijn grote verschillen tussen kinderen die 
veel naar musea gaan, worden voorgelezen, en zij die 
dat geluk niet hebben. In de binnenschoolse context 

hebben jullie met beide groepen te maken en is het de 
opdracht aan het onderwijs om gelijke kansen te 

scheppen voor alle kinderen.”
Ook de orthopedagogische diversiteit wordt 
niet kleiner –de DSM-lijstjes worden niet korter, 
stelt El Hadioui, net zoals de cognitieve diver-
siteit in je groep groot is: “Op een fundamen-
teel niveau heb je iets te doen in de structuren 
van je school om deze diversiteiten goed het 
hoofd te bieden. Scholen die dat niet doen, 
lopen vast. Dan is de leerkracht in groep 6 echt 

aan haar lot overgelaten.” In grootstede-
lijke omgevingen komt daar culturele 

diversiteit nog bij. Amsterdam en 
Rotterdam zijn kampioenen 
diversiteit. El Hadioui spreekt 

van ‘superdiversiteit’, als 
beschrijving van een situatie 
waarin er geen enkele cultu-
rele groep meer is die meer 
dan vijftig procent van de 
samenleving uitmaakt.”

Statusladders
Iliass el Hadioui is bekend van 

het model, waarin hij drie sociale 
statusladders onderscheidt voor 

een kind dat op school zit: er is de 
schoolcultuur, de thuiscultuur, maar 
ook de straatcultuur waarin het kind 
leeft. Elk van die ladders kent andere 
normen, waarden en codes om ze te 
beklimmen – soms staat een treetje 
naar boven op de een, gelijk aan een 
val van een andere statusladder. 

Daarmee is de spreker terug in dat klaslokaal 107: “In 
de onderwijswerkelijkheid staat de docent bovenaan de 
sociale ladder – een ladder die je kunt beklimmen via 
waarden als zelfexpressie, ontplooiing, ABN spreken. 

Maar steeds meer kinderen leven in de buitenschoolse 
context met heel andere codes. Dat heeft invloed op de 
groepsdynamica in het lokaal.”
Een fragment uit het prachtige Entre les murs laat dat 
nog eens zien: monsieur Marin, de leraar Frans, probeert 
zijn Parijse superdiverse klas een van die ingewikkelde, 
zeldzame Franse werkwoordsvormen bij te brengen. 
Maar de klas gaat er niet in mee. Ze vragen hun meester 
wat ze eraan hebben: “Dat is hoe mensen vróeger pra-
ten.” Met theatrale dictie, glimlach en kritiek tegelijk, 
zegt een leerling: “Meneer, het is bourgeois!” 
“We hebben vijf minuten mogen spenderen in de minisa-
menleving van monsieur Marin”, zegt Iliass met een klik 
op de afstandsbediening. “Je ziet hem zijn best doen op 
zijn les. Hij zou in de lerarenkamer kunnen zeggen: ‘Ik 
had vandaag weer zo’n gedemotiveerde groep. Ze willen 
niet aan het curriculum!’ Je zou ook kunnen stellen dat 
het niet demotivatie is dat hier speelt: er is veel energie, 
maar deze jongens en meiden stellen een vraag over 
betekenisvol onderwijs. Ze vragen: waarom moet ik deze 
sociale ladder op? Wat is er bovenaan te krijgen? En: in 
hoeverre ben ik nog mezelf, als ik daar straks bovenaan 
gekomen ben?”

Sociale pijn
Het brengt El Hadioui bij het concept ‘sociale pijn’, uit 
het werk van de Amerikaanse psychologe Naomi Eisen-
berger. “Zij was in 2004 de eerste die ontdekte via allerlei 
simulaties dat de plek in onze hersenen waar fysieke pijn 
wordt geregistreerd dezelfde is waar emotionele pijn 
wordt waargenomen. Is een scherp blaadje langs je vin-
ger laten snijden daarmee hetzelfde als liefdesverdriet? 
Onze hersenen maken het verschil niet!” Aan de ervaring 
dat je er niet bij hoort, dat je buiten een bepaalde socia-
le groep blijft staan waar je wel bij wilt horen, verbindt 
Eisenberger daarom de term ‘sociale pijn’. En, gaat El 
Hadioui verder: “Haar onderzoek toont ook aan dat 
wanneer het hersengebied waar pijn geregistreerd wordt 
heel actief is, het neurologisch ook zo werkt dat het 
gebied dat verantwoordelijk is voor leren en conceptuele 
ontwikkeling sterk gedempt wordt. Voel je je buitenge-
sloten – zoals de kinderen uit Marins klas zich waarschijn-
lijk vaak voelen – dan is er niet alleen sociaal-emotioneel, 
maar ook echt neurologisch minder neiging 
om te komen tot leren.”
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Toen Eisenberger gevraagd werd, wat zij een professio-
nal in zijn eigen lessituatie zou adviseren, antwoordde 
ze: “Train leerlingen emotioneel afhankelijk te worden 
van dergelijke groepsprocessen.” Voor Iliass is dat een 
denkfout, een te smal antwoord: de pijn wordt niet 
veroorzaakt door alleen het curriculum, de didactiek of 
de groep in de schoolcontext, maar er speelt een heel 
scala aan sociaal-psychologische processen en drijfveren. 
“Haar collega Roy Baumeister heeft het over een ‘need 
to belong’ – een fundamentele behoefte erbij te horen”, 
zegt El Hadioui. “Ons werk gaat over de heel verschil-
lende ladders die er te beklimmen zijn: je wilt ook de 
buitenschoolse ladder beklimmen. Ook daar waardering 
krijgen, op basis van de sociale codes daar. De sociale pijn 
op de ene ladder staat vaak gelijk aan geluk en waarde-
ring op de andere. Kinderen laveren tussen die leefwerel-
den. Hoe stedelijker de omgeving waarin je school staat, 
hoe meer je ermee te maken krijgt.”

Mismatch
“De minst intelligente route om hier uit te komen, is als 
alle groepen in de samenleving hun sociale pijn benoe-
men en vervolgens de schuldvraag toeschuiven naar een 
ander. Dan kom je er samen niet uit. Bij de Franse werk-
woordsvorm van Marin is er geen didactisch probleem, 
maar laten de leerlingen met hun uitspraak ‘Zo praat een 
normaal iemand niet’ zien dat er een diepliggendere mis-
match is: zo horen wij nooit iemand praten in onze we-
reld. Waarom dan wel in deze binnenschoolse context, in 
de veiligheid die u pretendeert te brengen? Leg dat goed 
uit, dan kunnen wij met u mee.” Maar is er te veel sociale 
pijn, dan gebeurt dat niet, stelt El Hadioui: “Mensen zijn 
geneigd te klimmen waar de meeste waardering en de 
minste pijn is.” 
Sociale pijn wordt niet weggenomen door het er over te 
hebben. Het manifest maken van die pijn is nobel, maar 
niet heel effectief in the long run, meent de socioloog. 
Zijn weg naar een beter antwoord: self-efficacy, het 
geloof in eigen kunnen van het kind. “Als de omgeving 
negatief, niet-motiverend is, kun je alle motivatie uit 

kinderen praten om een ladder op te klimmen. Maar er 
zijn ook kinderen die blijven klimmen, ondanks nega-
tieve contexten. Kinderen die een hoog innerlijk geloof 
hebben, een diepgeworteld zelfvertrouwen.”
In de metastudies van John Hattie zie je dat student 
self-efficacy altijd in de top 3 van succesfactoren scoort, 
weet Iliass. “De vraag is welk mechanisme schuilt erach-
ter dat zorgt dat kinderen willen blijven klimmen? Dat 
ze de ladder beschouwen als hún ladder? De belang-
rijkste factor blijkt: student én teacher self-efficacy. In 
onderzoek in zestig landen blijken kinderen feilloos te 
kunnen rapporteren bij welke docenten hun self-efficacy 
toeneemt: naarmate de leraar sterker het geloof heeft 
dat kinderen kunnen groeien, groeien ze.”

Rugdekking als team
De vervolgvraag: in welke schoolcultuur neemt die 
teacher self-efficacy dan het meeste toe? In scholen waar 
het geloof in eigen kunnen in de cultuur zit. Waar er 
sprake is van teacher collective efficacy. “Rugdekking aan 
elkaar, dus”, vat Iliass het samen. “Het gaat als team, als 
schoolleiding, om het creëren van een wereld die meer 
is dan de som der delen. Een schoolcultuur is niet vijftien 
individuele leraren, maar een plek waar in de dynamiek 
tussen die vijftien zich iets groters ontwikkelt – ruimte, 
het gevoel van wederzijdse waardering, van leren van en 
met elkaar.”
Iliass sluit af met een metafoor van de Canadese 
socioloog Erving Goffman, die een onderscheid maakt 
tussen het podium, de coulisse en de kleedkamer. “Als 
het podium je klaslokaal is en de coulisse een plek waar 
je – net als op een conferentie als hier – bezig bent 
met je eigen professionalisering, dan is de kleedkamer 
de informele kant van de schoolcultuur – de plek van 
rugdekking, van morele support, van elkaar ruimte 
geven.” In de coulisse, zegt El Hadioui, is ook een ladder. 
“De gids op die ladder, is de schoolleider. Die helpt je 
groeien, mits hij of zij een setting creëert waarin je 
opmerkingen mag maken, zonder pijn te riskeren, waar 
alles is ingericht om als team te groeien en bloeien.”
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Vier bronnen van geloof in 
je eigen kunnen
Mister Self-Efficacy, de Canadese psycholoog Albert 
Bandura, onderscheidt vier bronnen om te komen tot 
dat grotere geloof in je eigen kunnen:
• Directe ervaring van ‘mastery’: zeker wanneer je 

zelf een directe ervaring opdoet dat je iets leert 
beheersen, dat je de volgende trede bereikt, stijgt 
je self-efficacy. Je leert te zien dat je hindernissen 
voorbij kunt. Als stamgroep leider stimuleer je een 
kind zélf te gaan klimmen en geef je het vertrou-
wen dat jij er bent om het op te vangen, mocht het 
mis gaan. Probeer uit, vertrouw.

• Indirecte ervaringen: zie je je medeleerlingen of 
een rolmodel iets aanpakken en goed afronden, 
dan neemt voor jou ook het vertrouwen toe dat jij 
het wel kunt.

• Aanmoediging: het krijgen van erkenning en waar-
dering van bijvoorbeeld een ouder, een leraar of 
een coach kan net dat zetje geven. 

• Emoties: angst en depressie vormen blokkades op 
de weg naar het vergroten van je self-efficacy. Je 
kunt stress gaan interpreteren als kwetsbaarheid: 
‘zie je wel: het lukt mij niet’. Positieve emoties hel-
pen je zelfvertrouwen te doen groeien.
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Iliass el Hadioui bleef voor de eerste werkgroepronde op de Jenaplanconferentie. 

Ontspannen zittend aan de rand van het podium ging hij het gesprek aan met zo’n 

dertig toehoorders: “Self-efficacy wordt voor maximaal 40 procent binnen school 

opgebouwd. Maar neem dan wel honderd procent verantwoordelijkheid over die 40 

procent. Maak het persoonlijk voor jezelf.”

‘Ik begon mezelf te zien, omdat iemand anders mij zag’
Een coulissegesprek met Iliass el Hadioui 

Geert Bors

Vraag: De dia over de drie ladders is blijven 
hangen. Ik herken de superdiverse populatie 
die je beschrijft uit mijn eigen context. Maar 
wat heeft je sociologische betoog te maken 
met het motivatiepsyhologische deel over 
self-efficacy?
“Goed opgemerkt. In de kern zit daar een 
theoretische kloof. Toen we in 2007 op Rot-
terdamse scholen starten, begonnen we heel 
sociologisch. Sociologie is goed in het grotere 
plaatje: vanuit dat perspectief is menselijk 
gedrag niet uniek. Je kunt grotere patro-
nen – de grovere sociaal-culturele structuren 
waarin mensen bewegen – onderscheiden 
en zo kwamen we tot de constatering dat de 
drie sociale ladders tot een mismatch leidden 
– iets dat aan de oppervlakte, als je dergelijke 
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‘Ik begon mezelf te zien, omdat iemand anders mij zag’
Een coulissegesprek met Iliass el Hadioui 

Geert Bors

patronen níet ziet, kan worden uitgelegd als ‘dit is een 
moeilijke klas’. 
Maar daarna, op zoek naar oplossingen, moesten we 
de sociologie voorbij. Het ging om individuele kinderen 
en hun begrip, hun leven in die structuren. Om tot het 
bijstaan van hun transformatie te komen, kwamen we 
op de onderwijspsychologie, en in het bijzonder de the-
orievorming en praktijk rondom self-efficacy. We stelden 
ons niet de vraag: ‘Waarom gaan dingen fout’, maar 
positiever: ‘Waarom gaat het hier goed, als we op basis 
van de uitgangspositie van deze groep kinderen dat niet 
gedacht hadden?’
Het beklimmen van de tredes moet je verdiepen met 
scholen. Dat doen we met twintig labscholen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag, Tilburg. De Transformatieve 
School is geen onderwijsconcept, maar past bij verschil-
lende scholen.”

Vraag: Kunnen kinderen stappen maken op drie ladders 
tegelijk?
“Ja. Daarin zit die transformatie. Je ziet ze soms ook op 
alle drie laag scoren. Dan heb je sociale pijn tot de derde 
macht en zie je kinderen vaak naar speciaal onderwijs 
gaan of uit het onderwijs verdwijnen. 
Naast die self-efficacy, zijn er nog drie elementen die 
een positief effect hebben op de transformatie van een 
kind: allereerst zijn er de positive switch competenties. 
Dat gaat om een zeker spelgevoel. Het gaat erom be-
paalde tipping points te herkennen waarbij een situatie 
kan kantelen en een inzicht zich kan aandienen. Neem 
meester Marin uit Entre les murs, die het ene na het 
andere tipping point aangereikt krijgt, en pas na een 
paar minuten zijn ‘emotionele bluetooth’ aanzet en ziet 
dat de klas zich niet misdraagt, maar op zoek is naar het 
waarom van de les. Dan maakt Marin opeens de ruimte 
om een gesprek te voeren en vindt hij weer aansluiting 
bij de groep. 
Dat sluit aan op het derde volgend element: zicht op de 
hogere leerdoelen. Het lagere leerdoel in Marins les, kun 
je terugvinden in het methodeboek. Naar de hogere doe-
len beginnen de kinderen zelf te vragen, wanneer Marin 
hen de ruimte biedt: ‘waar hebben we dit voor nodig? 
Wat betekent dit voor mij?’ 
Als laatste is er het ervaren van een zeker gezag. Als 
leerkracht ben jij de volwassene: je weet meer wat er te 
halen is op de ladder aan hogere doelen. Je bent niet te 
permissief, maar ook niet te restrictief. Het feit is dat als 
leerlingen een fantastische les mogen ervaren, waarbij 

de leraar zijn ‘emotionele bluetooth’ heeft aanstaan, 
waarin er een normatief kader is met duidelijkheid over 
de hogere leerdoelen, dan zijn die kinderen – ongeacht 
hun achtergrond – bereid om mee te gaan klimmen.”

Vraag: Ik sta aan een welvarende witte school in 
Nijmegen. Toch is daar ook een verschil tussen de 
thuiscultuur en de schoolcultuur. Ouders hebben vaak 
enorm hoge verwachtingen. Dan ‘mag je er zijn’ op 
school, maar thuis is het nooit genoeg. Is dat ook te 
duiden als een mismatch? 
“Een mooie slotvraag, want het brengt ons terug bij 
Naomi Eisenberger: sociale pijn is een universeel concept. 
De biculturele kinderen uit de grote stad hebben vaak 
de ruimte om het beter te gaan doen dan hun ouders: 
in welke mate ze ook klimmen, ze winnen altijd. De kin-
deren van kinderen die al generaties lang hoogopgeleid 
zijn, ervaren óók sociale pijn, maar langs de lijn van ‘het 
is nooit goed’.
Wat ik zou willen adviseren is om hoe dan ook geen on-
derdeel van het probleem te worden, maar een deel van 
de oplossing. Transformatie gaat ook over: als school veel 
leren van je ouders. Hoe pakken zij dat aan? Je ziet dan 
bijvoorbeeld hoe kinderen een uitweg zoeken, vluchten 
in bijvoorbeeld blowen, omdat de vraag ‘hoe evenaar ik 
mijn moeder de hoogleraar en mijn vader de vaatchirurg’ 
te groot is? Het gesprek aangaan is al samen deelgenoot 
worden van de oplossing. 
Het zal zo zijn dat de kinderen die je noemt thuis ook 
een rijke leeromgeving aangeboden krijgen, met musea 
enzovoorts. Met de socialisatie, je intrede tot cultuur en 
tradities, zit het wel goed. Maar wat is de ruimte voor 
dit kind om persoonsvormend te leren, om zichzelf te 
mogen zijn? Om zich kritisch te mogen verhouden tot 
dat rijke aanbod? Self-efficacy wordt voor maximaal 40 
procent binnen school opgebouwd; de rest vindt bui-
tenschools plaats. Maar neem dan wél honderd procent 
verantwoordelijkheid over die 40 procent. Maak het 
persoonlijk voor jezelf. 
Je kunt heel veel: mijn persoonlijke switch, als leerling, 
werd geïnitieerd door mijn filosofieleraar, Kees Blok. Ik 
haalde achten en negens, maar ik gedroeg me onver-
schillig. Hij nam me een keer apart en zei: ‘Iliass, weet 
je wat het ergste is in het leven? Verspild talent.’ Toen 
drong het tot mij door dat hij me door had. Dat deed 
alles kantelen. Ik begon mezelf serieuzer te nemen. Bijna 
paradoxaal, hè: ik begon mezelf te zien, omdat iemand 
mij zag. Zoveel kan die 40 procent uitmaken.”
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Het thema van dit kwartaal, ‘Tussen vinken en vonken’, 
sprak me erg aan, omdat ik vorig jaar een bijzonder 
boek onder ogen kreeg dat mij heeft geroerd en 
waarvan ik zeker ben dat de schoonheid ervan de 
gevoelens van heel veel kinderen zal vertolken en 
daarmee zou treffen. 
De ‘vinken’ laat ik in deze boekbespreking gaan. Laat 
die voorlopig maar op het vinkentouw zitten. De 
vonk, de vuursprank, daarentegen is een zeldzaam 
mooie metafoor: de vonk kan overslaan, vonken 
kunnen ergens vanaf vliegen, een vonkje doet je motor 
starten en kan maar beter niet in een kruitvat slaan. 
Bij vonken hoort energie, dynamiek, ontlading. Precies 
die dynamische energie, zoals hij loskomt in het hoofd 
van een kind in de transitie naar jongere – soms zo 
heftig, zo onbegrijpelijk, de ene keer prachtig dan weer 
verontrustend – is waar de titel Het vonkt in mij op 
doelt.
Laat je meevoeren met de ‘vonk’ die schrijfster Mieke 
van Hooft heeft opgepakt en begrepen. Lonneke 
Leever heeft voor de prachtige illustraties gezorgd. Ze 
zijn speels, kleurrijk en aansprekend.

Dichttaal nadert het pijnlijk verzwegene
Er zullen begrippen aan bod komen die soms taboe zijn, 
pijnlijk verzwegen worden, weggestopt in de trant van 
‘als ik het niet zie, is het er niet’. Sinds een aantal jaren 
is seksuele ontwikkeling weer bespreekbaar gemaakt, 
dankzij het landelijke project Lentekriebels. Er mag 
weer openlijk over gepraat worden op basisscholen. 
In de jaren zeventig, die ik zeer bewust heb 
meegemaakt, werd het taboe doorbroken – sterker nog: 
er waren nauwelijks nog grenzen aan het toelaatbare. 
We mochten experimenteren, het beestje bij de naam 
noemen. Bloot was onderdeel van het mens-zijn. 

Hoe bevrijdend dat seksuele ontwikkeling er mag zijn. 
Dat het weer bespreekbaar is, als het taboe er vanaf 
wordt gehaald en de verwondering mag rijzen. Een 
manier om dat te bewerkstelligen? Via de schoonheid 
van de taal. Daarmee kan een versluierd onderwerp 
benaderd worden. Daarmee worden doodnormale 
puberale ontwikkelingen opnieuw bespreekbaar. 
Met schoonheid worden de meest basale behoeften 
naar een hoger plan getild. Mieke kan het. Weet de 
gevoelens van kinderen zo treffend te vatten. Ze schrijft 
over de veranderingen aan het lijf:

Tieten
Ik liep zojuist de douchecel in
Een hoop gegil ach… typisch grieten
Zag ik daar mijn kleine zusje
Heeft die meid twee echte tieten!
Ze was ineens mijn zus niet meer
Ze is natuurlijk wel mijn zus
Maar ze is, wat zal ik zeggen?
Mijn zusje is opeens een zus

Ik wil alleen
En ik wil stil
Op mijn deur klinkt haar geklop
Maar ik zwijg
Te overrompeld
Door die tieten in mijn kop

Gooi het in de groep (6-7-8). Ik weet zeker dat er een 
emotioneel en rijk gesprek ontstaat, omdat er intense 
gevoelens omhoog zullen borrelen. Het worden 
gesprekken die ertoe doen. Die er mogen zijn. Die 
het leven en de band onderling ongelooflijk zullen 
verdiepen. 

Het vonkt, het fonkelt, het flonkert in de gedichten van Mieke van Hooft, vindt 

recensent Berna van der Linden: “Mieke komt met haar gedichten diep in de 

gedachten, gevoelens, beslommeringen van de vroegste tienertijd, en reikt daarmee 

uit naar haar lezers. Of je nou zelf zo jong bent als de spreekstemmen in de 

gedichten of al wat ouder: de aanraking is er. Als je je openzet.”

Ontluikende seksualiteit, maar ook nog 
slapen met je lievelingsbeer
Boekbespreking: dichtbundel Het vonkt in mij

Berna van der Linden
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Zo’n warm tintelend zuignapwoordje
Ze schrijft over al die zaken die kinderen in 
ontwikkeling tegen komen. De beren op hun pad. Maar 
ook de ongekende, vreemde gevoelens. Verliefd zijn, 
bijvoorbeeld, die warm tintelende gewaarwording. Een 
fragment uit het prachtige gedicht Dag!:

“Dag!” zei ze
Alleen maar “Dag!”
En daarna liep ze door,
Dat woordje heeft zich
Vastgezogen
In mijn linkeroor

Alleen al zo’n zuignapwoordje. Dat voel je lijfelijk 
gebeuren. Ze schrijft over regen en sneeuw en hoe 
verschillend je dat kan ervaren als je jong of oud bent. 
Over knuffels die toch nog beschutten, al zou je er 
allang overheen gegroeid moeten zijn, zoals in het 
gedicht Teddy. Zo herkenbaar voor mij, al heette die 
van mij Beer. Hij is inmiddels zestig jaar oud, maar nog 
steeds heeft hij dezelfde functie: “Onzichtbaar is hij 
steeds aanwezig” … “Ik maak de stapel kleren hoger. 
Niets te zien, maar ik ben veilig, deze nacht.”
Over opa en oma. Over vrienden die zijn verhuisd. Over 
je gelukkig voelen zoals in Vederlicht: “ik zat op de 
stoep/ met de zon op mijn kop / een song in mijn oor / 
en een volle zak drop /…”

Deur naar het gevoel
Een van de aangrijpendste zinnen staat in het gedicht 

waarbij vader weg is. Het heet Midden. Mieke schrijft: 
“Nu papa weg is / kan ik nooit meer / in het midden 
liggen/…” Dat laatste zegt alles. Het benoemt het 
hartverscheurende, het verdriet, het gescheiden zijn 
van iemand van wie je houdt. Ze slaat de spijker op z’n 
kop, ze treft recht in ons hart. 
Mieke komt met haar gedichten diep in de gedachten, 
gevoelens, beslommeringen van de vroegste tienertijd, 
en reikt daarmee uit naar haar lezers. Of je nou zelf 
zo jong bent als de spreekstemmen in de gedichten of 
al wat ouder: de aanraking is er, als je je openzet. Ze 
weet de juiste snaar te beroeren bij al die kinderen die 
worstelen met de veranderingen in hun lijf, ze geeft 
hen een podium om er over te filosoferen.
Dankzij de mogelijkheid om de deur van het gevoel 
te openen, zal het vonken in die schoonheid van het 
gekozen woord. 

‘Het vonkt in mij’
Auteur: Mieke van 
Hooft
Illustraties: Lonneke 
Leever
Clavis Uitgeverij



‘Het gesprek over wat jou beweegt als leraar wordt zelden gevoerd’
Longread: Hester IJsseling probeert ‘het zekere weten’ te voorkomen 
Geert Bors
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Wie beter te vragen naar wat goed onderwijs is dan Hester IJsseling – filosoof, leraar 

en nu lector op Thomas More Hogeschool? Laat je meevoeren in haar pleidooi om 

kwaliteit juist níet vast te willen leggen en om open en met vertrouwen te kijken 

naar onze kinderen en leraren: “Het baart me zorgen dat we alles dichttimmeren 

met controlesystemen en regelgeving. Kwaliteit is niet: beantwoorden aan de eisen 

van het systeem, maar kunnen luisteren naar: wat vraagt deze situatie van mij?”

Hester, jij bent filosoof en leidt een pedagogisch lec-
toraat. Mag je een filosoof de vraag stellen naar wat 
het woord ‘kwaliteit’ betekent, als het over onderwijs 
gaat?
“Als ik daar welwillend naar luister, gaat het om de 
vraag: wat is goed onderwijs? Dan wil ik meteen op-
merken dat dat niet vastligt en niet ergens vindbaar is. 
Het is geen kwestie van zoeken naar het antwoord, het 
dan weten en dan nooit meer hoeven zoeken. Om de 
complexiteit en de meerduidigheid van de onderwij-
spraktijk recht te doen, is het van belang gesprekken te 
blijven voeren over goed onderwijs: steeds weer peilen 

‘zitten we nog goed?’ De vraag naar goed onderwijs is 
een vraag die je levend, dynamisch, in beweging wilt 
houden.”

Liever geen vastgestelde ‘goudstandaard’ voor goed 
onderwijs, dus?
“Nee. Het lijkt me niet goed om mogelijke antwoor-
den te laten stollen in protocollen of methodes, omdat 
mensen dan zouden kunnen gaan denken: ik hoef niet 
meer na te denken, als ik deze richtlijn volg. Ik vind 
het een zorgwekkende tendens in de hele samenle-
ving dat we alles dichttimmeren in regelgeving en 
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controlesystemen, waardoor we zelf minder aandacht 
hebben voor wat zich in het moment aandient, en ons 
niet persoonlijk verantwoordelijk voelen. Kwaliteit zou 
moeten betekenen dat mensen juist wakker blijven en 
zich openstellen voor wat de unieke en onvoorspelbare 
situatie die zich aandient van ze vraagt.”

Hoe toont zich dan die kwaliteit in het handelen van 
een individuele leraar in het moment?
“Ik voer nu veel gesprekken met leraren, schoollei-
ders en lerarenopleiders over momenten waarop iets 
onverwachts gebeurt, iets wat niet gepland of tevoren 
bedacht was. Van die momenten dat je even van je à 
propos bent, geen tijd hebt om na te denken en direct 
moet handelen, in ongereflecteerde sneltreinvaart. In 
het gesprek daarover probeer ik eerst samen met de 
verteller een heel precieze beschrijving te maken van 
wat er gebeurde. Dat is een generatief proces, want 
vaak is het de eerste keer dat de verteller zo’n moment 
onder woorden brengt. Zo komen we langzaam maar 
zeker op het spoor wat er voor hem of haar op het spel 
staat in zo’n situatie. De juiste vragen geven toegang 
tot persoonlijke drijfveren als ‘ik vind vertrouwen 
heel belangrijk’, ‘ik wil graag dat mijn leerling zelf het 
stuur in handen kan nemen’, ‘ik vind het essentieel dat 
iemand opgenomen wordt in de groep’ of ‘ik wil dat 

dit kind zelf initiatief neemt en niet apathisch in een 
hoek blijft zitten’. Dat zijn persoonlijke waarden die 
richting geven aan je handelen, maar waar haast nooit 
naar gevraagd wordt. Eenmaal daar aanbeland, kunnen 
we met elkaar de pedagogische vraag onderzoeken: in 
hoeverre was er ruimte voor de leerling om als persoon 
te verschijnen?” 

Vertrouwen, eigen initiatief, inclusiviteit – grote idea-
len, die misschien zelden onderwerp van gesprek zijn 
op school. Je was zelf veertien jaar leerkracht voor je 
lector werd. Herken je dat uit je eigen praktijk?
“Nou, ik voelde me best vaak vervreemd van mijn eigen 
praktijk, als er door experts over mijn klas of mijn han-
delen gesproken werd. Want ze leken geen oog te heb-
ben voor dit aspect van het onderwijs. Ze kwamen dan 
met advies van dingen die ik moest doen en aandacht 
moest geven, maar dit wezenlijke aspect werd zelden 
aangeroerd. Het duurde lang voor ik daar woorden 
aan kon geven, maar Gert Biesta raakt het aan met zijn 
subjectivering of persoonsvorming, als doeldomein van 
het onderwijs: je wilt niet alleen dat kinderen van alles 
weten en kunnen, maar ook dat ze de ruimte voelen 
om zichzelf als persoon te gaan verhouden tot wat jij 
aandraagt. Kinderen willen óók iemand zijn, ze willen 
zich verbinden en een betekenisvolle rol mogen spelen. 
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Het gaat er niet om kinderen te kneden als een soort 
almachtige vormgever – ze vormen zichzelf. Jij speelt 
een begeleidende, gidsende rol, waarin je ze enerzijds 
in de wereld inleidt, en anderzijds de ruimte laat of ze 
juist prikkelt en uitdaagt om zelf te ontdekken, zelf te 
kiezen, zelf initiatief te nemen.”

Hoe schep je een dergelijke ruimte, ook in tijd?
“Dat vergt nogal wat, zeker als ik bijvoorbeeld bij mijn 
eigen kinderen zie hoe volgepropt programma’s in het 
vo zijn. Je hebt als jongere amper tijd om na te denken 
wat jij ervan vindt en hoe je je tot alle aangedragen stof 
wil verhouden. In de basisschooltijd is er nog een beetje 
ruimte om te spelen, te ontdekken, te struinen. Wat me 
opvalt als ik met leraren praat die in het speciaal onder-
wijs of met bijvoorbeeld vluchtelingkinderen werken, is 
dat zij die ruimte wel meer lijken te ervaren. Het klinkt 
cru, maar het lijkt erop dat bij kinderen waarvan de 
maatschappij weinig verwacht, de leraren meer vrijheid 
ervaren om samen opener de wereld te verkennen.”

Ik ken een leraar die van regulier naar speciaal onder-
wijs gegaan is, omdat hij meer aan het pedagogische 
wilde toekomen.
“Precies dat. Ik was bij een minisymposium op de 
Universiteit voor Humanistiek, ter afsluiting van het on-
derzoeksproject ‘De wereld ontdekken in de klas’ onder 
leiding van Bas van den Berg en Isolde de Groot. Daar 
was juf die werkt op een nieuwkomersschool, die kin-
deren eerst Nederlands leert zodat ze daarna kunnen 
doorstromen naar een gewone school. Zij vertelde me 
dat ze kinderen had die klaar waren voor het reguliere 
onderwijs, maar dat in die reguliere klas de juf dan zei: 
‘Nou, ik zie grote problemen met deze jongen’. Ze vatte 
het heel kernachtig samen: ‘Ik kijk naar het kind en zie 
de mogelijkheden; de reguliere juf kijkt naar de toets-
resultaten en ziet de hiaten.’ Doordat we alles zijn gaan 
meten en becijferen en ons daarop blindstaren als norm 
voor kwaliteit, zetten we de seinen voor een jongen als 
deze op rood. Die reguliere juf wil dat ook niet, maar zij 
wordt wel op de cijfers ter verantwoording geroepen.”

Een mooie Catch-22 voor het kind van nu: verwacht 
de maatschappij weinig van je, dan is er pedagogische 
openheid. Maar ben je een ‘high potential’ in diezelfde 
ogen, dan moet je efficiënt klaargestoomd worden 
voor het serieuze leven. In beide gevallen is er amper 
te ontsnappen aan het maatschappelijke, oordelende 
raster.
“Ja, niemand wordt beter van de standaarden waar-
langs kinderen en scholen gelegd worden. Die meet-
cultuur is een cultuur van wantrouwen. Ik vind daarte-
genover het denken in mogelijkheden een heel mooi 
perspectief. Daarin begint het katholieke denkkader 
- de Thomas More Hogeschool is een katholieke pabo 
-me ook te inspireren. Als je kijkt naar kinderen vanuit 
vertrouwen, vanuit mogelijkheden, dan gebeuren er 
dingen. Dan kan er ruimte, openheid, verbinding ont-

staan. Dat klinkt misschien plat of soft, maar ik denk dat 
‘vertrouwen schenken’ een daad van formaat is voor jou 
als leraar of schoolleider: bij kinderen met ingewikkeld 
gedrag, bijvoorbeeld, is het heus niet zo gemakkelijk. 
Van vertrouwen kun je niet zomaar een zak opentrek-
ken. Het vergt echt wel iets van jou als leraar om die 
openheid in jezelf op te roepen. Dat vraagt om aan-
dacht en toewijding.”

Je noemt net die katholieke traditie als inspiratiebron, 
naast Biesta en anderen. Kun je daar meer over zeggen?
“Ik merk dat inzichten bij mij vaak beginnen met intuï-
ties en dat ik er pas later taal of een begrippenkader bij 
vind. Ik begon in het basisonderwijs in 2003, maar vond 
Biesta pas in 2009. De katholieke traditie is er een van 
verhalen, die een ander licht werpen op de ervaring. 
Voor mensen die daar allang mee leven, is het misschien 
gesneden koek, maar voor mij is het nieuw en verras-
send. In zijn oratie aan de Theologische Universiteit 
Apeldoorn zei Bram de Muynck – ik citeer uit het hoofd: 
‘Je kunt kinderen van alles proberen bij te brengen, 
maar of ze willen meedoen en het willen aannemen, 
is een kwestie van genade. Daar moet de heilige geest 
zijn werk doen.’ Dat vind ik heel ontroerende taal. Met 
het idee van een persoonlijke god heb ik moeite, maar 
het idee dat er iets van buiten moet komen, waar je niks 
over te zeggen hebt maar wat wel kan gebeuren als je 
geluk hebt – dat strookt met mijn ervaring. Zo’n ‘heilige 
geest’ die in je moet varen, is als metafoor krachtig. Het 
raakt aan een heel andere werkelijkheidsbeleving dan 
het efficiency-denken dat gelooft dat je voor alles dat 
niet lekker loopt gewoon een beter instrument moet 
ontwikkelen.”

We komen van kwaliteit bij de juiste taal. 
“Ja. Die twee zie ik als sterk verwant. Niet iedereen is 
ervan overtuigd dat taal zo belangrijk is, maar ver-
keerde taal brengt je gemakkelijk in een belemmerend 
denkkader en op een onpedagogisch spoor. Neem een 
vraag als ‘Wat is nou het effect van je interventie?’. Dat 
brengt je in een wereld van oorzaak- en gevolgrelaties: 
als ik aan deze knop draai, dan gaat de machinerie van 
dit kind of deze klas zó draaien.’ Het is zo eenvoudig in 
de mond genomen, het is de taal van deze tijd. Maar 
waar het mij om gaat in het onderwijs – de relatie tus-
sen een leraar en zijn klas, van mens tot mens – blijft uit 
beeld, want dat is niet te vangen in een instrumenteel 
verhaal.”

Jouw lectoraat heet ‘Professionaliseren met hart en 
ziel’? Is dat een taal die verstaan wordt in Rotterdam?
“Sommigen spreekt het aan, op gevoelsniveau, maar 
het roept altijd vragen op. Als mensen die vragen ook 
daadwerkelijk stellen, dan is dat vaak het begin van een 
goed gesprek en soms ook van een mooie samenwer-
king. Ik had een folder gemaakt, waarin ik ervaringsver-
halen van leraren had verzameld, omdat die verhalen 
het duidelijkst oproepen waar mijn aandacht naar 
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uit gaat. En, omdat ik een link wilde leggen met die 
katholieke verhalentraditie – had ik die verhalen titels 
gegeven als ‘Het verloren schaap’, over een jongen die 
de school uitgelopen was, en ‘De barmhartige Samari-
taan’, over een stoere bink die een huilende klasgenoot 
onder zijn hoede neemt. Toen bleek dat een aantal 
schoolleiders gedacht had dat het over levensbeschou-
wing ging en daar waren ze niet naar op zoek. Gelukkig 
had ik ook een lunch georganiseerd, om in gesprek te 
gaan over het lectoraat. ‘Schaften met schoolleiders’ 
hadden we dat genoemd. Kijk, dat past misschien beter 
bij een Rotterdamse mentaliteit.”

En toch past ‘hart en ziel’ bij het gesprek dat jij aan wilt 
gaan over kwaliteit en goed onderwijs. 
“Ja. Er klinkt in door dat het mij om de pedagogische 
relatie gaat. Je kunt met je hoofd van alles plannen 
en bedenken, maar inspelen op wat zich onverwacht 
aandient, dat is meer iets van je hart en je ziel. De vraag 
naar kwaliteit, naar wat goed onderwijs is, is volgens 
mij geen kennisvraag. Het gaat niet om nóg meer ken-
nis vergaren. We gaan niet op een dag weten wat ‘goed 
onderwijs’ precies is en dan hebben we het. Het vraagt 
ook niet om nog meer technisch vernuft, of om betere 
technieken, gereedschappen en meetinstrumenten. We 
hebben al een gereedschapskist vol. Hart en ziel zijn 
metaforen die laten zien dat je er met je hoofd en je 
gereedschapskist alleen niet komt. Je moet natuurlijk 
ook je hoofd erbij houden en van alles kunnen, maar 
zoals Theo Thijssen al zei: Lééf met die kinderen. Lééf 
met die klas!”

Hoe moet ik het me voorstellen, als jouw lectoraat 
onderzoek doet en ondersteuning komt bieden in een 
school?
“Lectoraten bieden praktijkonderzoek en voor praktijk-
onderzoek geldt ‘dat het moet aansluiten bij de vragen 
in het veld’. Dan is het volgens mij niet de bedoeling 
dat wij met onze eigen onderzoeksagenda komen en 
oplossingen aandragen voor problemen die helemaal 
niet voortkomen uit jouw referentiekader als school. 
Willen we bijdragen aan de kwaliteit van het onder-
wijs én van het onderzoek, dan moeten we in gesprek 
gaan met elkaar. Ik probeer leraren tot dat gesprek uit 
te nodigen en te prikkelen, in wat je onderwijsgezel-
schappen of communities of practice kunt noemen.. Dus 
begin ik niet met iets te doen, maar nodig de school uit 
met een verhaal te komen. Vertel me eens hoe het is om 
hier te werken. Zo komen we op wat er speelt en hoe 
we samen de dingen die we belangrijk vinden kunnen 
ondersteunen en versterken.”

Voorbeeld?
“Op de vraag wat er speelt en waar ze mee zitten, 
antwoorden leraren bijvoorbeeld: ‘Gedragsproblema-
tiek’. Dan herken ik maar al te goed uit mijn eigen jaren 
als leraar waar ze het over hebben: een kind in je klas, 
die het iedereen onmogelijk maakt fijn te werken, en 
de zorg die je dan hebt om niet de hele klas gebukt te 
laten gaan onder het gedrag van dat ene kind, terwijl 
je je ook betrokken voelt bij dat ene kind. Maar op het 
moment dat je dat terugbrengt tot ‘gedragsproblema-
tiek’, wordt de vraag: ‘hoe reguleer ik dit gedrag?’ Dat 
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is heel objectiverend, heel kaderend: het kind wordt 
gereduceerd tot zijn gedrag. Als je zegt ‘ik moet gedrag 
reguleren’, verschijnt dat kind niet als een mensenkind 
dat gezien wil worden en dat ook z’n plek in de wereld 
moet zien te vinden, liefst met jouw hulp en aandacht.”

Wat stel jij in dat geval als aanpak voor?
“Hm, ik probeer me ervan te weerhouden ‘een aanpak 
voor te stellen’. Ik weet het óók niet. Ik probeer door 
vragen te stellen en verhalen op te diepen, leraren te 
laten zien dat ze als ze naar hun hart luisteren, erop 
mogen vertrouwen dat ze handelen vanuit goede wil. 
Meer kun je niet dóen. Ik wil leraren helpen taal te 
vinden voor wat ze impliciet wel aanvoelen. Als je zo 
kijkt en luistert, dan voel je wel aan dat het goed is 
om te proberen je te verplaatsen in iemand die zich zo 
misdraagt. Daar heb je geen handelingsadviezen van de 
orthopedagoog voor nodig. Ik zou willen dat leraren 
meer vertrouwden op hun verlangen het goede te 
doen en er zich toe leerden verhouden dat je gewoon 
niet kunt wéten of het ‘t goede is wat je doet. Dat ook 
anderen je dat niet kunnen vertellen. Ik zou willen dat 
we ophielden met zoeken naar oplossingen zodat dit 
nooit meer gebeurt’. Op een dergelijke manier spreken 

studenten ook wel eens over hun stage-ervaringen: 
‘Hoe kan ik zorgen dat dit niet meer voorkomt? Hoe los 
ik dit op, als het gebeurt?’ Dat is begrijpelijk: je zoekt 
naar houvast, naar middelen. Maar ik zou willen dat 
na een jaar of vier in de opleiding en door het voeren 
van gesprekken over pedagogische sleutelmomenten, 
het perspectief verschuift naar: ‘Hmm, dit probleem 
is misschien ook een opening. Ik hoef het niet dicht te 
timmeren met een waterdichte oplossing, maar ik kan 
er ook een kans in zien om een betere relatie met de 
klas te krijgen.’ Je zou dan de situatie niet als een vloek, 
maar een zegen kunnen zien – om er nog maar een paar 
mooie katholieke begrippen in te gooien. Kwaliteit is 
voor mij ook: kijken naar de persoon tegenover je. En 
het zekere weten proberen te voorkomen door altijd 
open te blijven staan voor het onverwachte.” 

Foto’s in Hesters schoolklas op De Kleine Reus, 2016, 
zijn van Ula Mirowska. 
De portretfoto is van Lucy Lambriex
Meer weten over Hester en het lectoraat ‘Professionali-
seren met hart en ziel’: https://www.thomasmorehs.nl/
studeren/lectoraten-samen-onderzoeken/professionali-
sering-met-hart-ziel.html

Het verloren schaap
Ik was ongeveer een jaar leraar, 
toen ik invaller werd in groep 8. 
De directeur waarschuwde me dat 
het een lastige klas was. Een van de 
kinderen, Djenairo, zat apart in een 
kantoortje, omdat hij regelmatig 
woedeaanvallen had en dan met 
boeken gooide en kinderen pijn 
deed. De intern begeleider en de 
directie hadden daarom besloten 
dat hij voorlopig niet meer in de 
klas mocht werken. Hij was een keer 
boos weggelopen van school en 
toen hadden ze hem teruggevonden 
bij het spoor.

Ik was een paar weken op die school 
toen op een dag Djenairo weer de 
school uit liep. Ik belde naar zijn 
huis - er werd niet opgenomen - 
maar nog voordat ik hem kon gaan 
zoeken, was hij terug. Alsof er niets 
gebeurd was, ging hij het kantoortje 
weer binnen waar hij zijn school-
werk deed.

Hoewel ik opgelucht was dat hij 
weer boven water was, maakte zijn 
onverschillige houding me boos. Ik 
had me grote zorgen gemaakt en ik 
voelde dat ik geen controle had over 
de situatie, maar tegelijkertijd was 
ik wel verantwoordelijk voor hem. 
Er had zoveel kunnen gebeuren! 
En hij lachte het weg alsof het hem 
niks deed. Dat raakte me. Boos viel 
ik tegen hem uit: “Zeg! Wat maak je 
me nou, je loopt hier toch niet zo-
maar weg!” En toen ineens, vanuit 
het niets, dook Djenairo in elkaar en 
barstte in snikken uit. 

Op dat moment was het alsof er een 
stilte viel. Was het door de schrik? 
Door het onverwachte van mijn 
uitbarsting? Door de betrokkenheid 
die hij in mijn boosheid voelde? 
Was het mijn kwetsbaarheid? Dat 
hij plotseling zag wat het met míj 
deed? Hoe het ook zij, opeens brak 
er iets open. Alsof we elkaar voor 
het eerst echt zagen. Ik had hem na-

tuurlijk al eerder gezien en gespro-
ken, maar nu pas voelde ik: eindelijk 
kan ik iets met je beginnen. 

De boosheid was weg. Ik ging naast 
hem zitten. Toen hij wat tot beda-
ren was gekomen, keek ik hem aan 
en zei: ‘Joh, wat is dit nou allemaal? 
Hoe gaat het eigenlijk met je?’ En: 
‘Weet je, als jij weer in de klas wil, 
als je denkt dat je dat kunt, prima, 
loop binnen, neem je spullen mee, 
daar is een tafel, dat is je plek - we 
zien wel, ga maar zitten en kom er-
bij. En als je nog eens denkt: Ik word 
gek, ik wil dit niet, ik moet nu weg 
- kom dan naar mij, dan hebben we 
het erover en dan zoeken we samen 
een oplossing.’ En zo zijn we begon-
nen. Dat was een keerpunt, voor 
hem, maar ook voor mij als leraar.

Casus uit de brochure ‘Professio-
naliseren met hart en ziel’, Thomas 
More Hogeschool, 2018



“Wie weet wat filosofie is?”, opent Sabine Wassenberg haar les op een nieuwe 

school in Amsterdam-West. Na wat aanvankelijke schroom, komt de klas los. En 

niet zomaar los. Het is het open naar elkaar luisteren, het mogen tasten naar 

goede vragen, wat de groep doet opwervelen naar grote hoogte. “Soms hebben 

ze de beurt niet eens, maar zie je het aan hun ogen, de verwondering. Ik ben 

flabbergasted. Ik hou nu al van deze kinderen.”

“Wie weet wat filosofie is?”
Ik heb me net voorgesteld aan de klas, een groep 8 in 
Amsterdam-West. De leerlingen zijn rond de elf jaar oud. 
Ze hebben de gepaste aandacht die er altijd is als er een 
gastdocent komt. Ze staan helemaal open voor wat ko-
men gaat. Voorzichtig gaan de vingers de lucht in. 
Ik sta voor het digibord en kijk naar de kinderen die in 
groepjes aan hun tafeltjes zitten. Zonlicht schijnt fris naar 
binnen door de grote ramen. Kleurige posters en gela-
mineerde A4’tjes met grammaticaregels hangen aan de 
muur. Met de vaste leerkracht op de dinsdag, juf Annet, 
heb ik al gemaild om de lessen in te plannen. Ze ziet er 
warm en hartelijk uit, met een knuffelboezem waartegen 
kleuters vast graag op schoot zouden gaan zitten. Op mijn 
verzoek heeft ze naambordjes met de kinderen gemaakt, 
zodat ik ze meteen bij de naam kan noemen. “Marlies?”
“Volgens mij is filosofie nadenken over het leven.”

“Oké, heel mooi. Het heeft zeker heel veel met nadenken 
te maken. Over inderdaad bijvoorbeeld het leven. Waar 
kun je nog meer over filosoferen, denken jullie?”

Het terrein betreden
Het is even stil. Even zie ik de klas als geheel en kijk ik uit 
over alle hoofden. Veel donkerbruin of zwart haar en een 
getinte huidskleur, één hoofddoekje en een aantal blond 
en een lichte huidskleur. Ze weten natuurlijk nog totaal 
niet welke van hun eigen vragen echt in het terrein van de 
filosofie zouden passen.
Marlies vervolgt: “Ik bedoel dus bijvoorbeeld: wat is de zin 
van het leven?”

Felicity’s filosofische dilemma: “Kun je op 
meer jongens tegelijk verliefd worden?”

Fijn dat er eentje het ijs breekt! Marlies kijkt intelligent en 
een beetje stoffig uit haar ogen. De stapel dikke boeken 
op haar tafel doet vermoeden dat ze een boekenwurm is. 
Als ik haar met een dier zou moeten vergelijken, lijkt ze 
een beetje op een muis.
“Dat is inderdaad een filosofische vraag. Heel goed. Wie 
weet er nog een?”
De arm van Mohammed hangt zwaar in de lucht. Lijvig en 
onhandig zit hij in een voetbalshirt achter zijn tafeltje dat 
bijna te klein is voor hem. Ik knik dat hij de beurt heeft. 
Voorzichtig probeert hij: “Hoe de aarde bestaat.”
“Hoe de aarde is ontstaan bedoel je, toch?” vraag ik aan-
moedigend. “Een heel mooie vraag… Hoe is niet alleen 
de aarde, maar het hele universum met alle planeten en 
zonnen eigenlijk ontstaan?” En ik richt me op de hele klas 
om deze bizarre vraag zo indringend mogelijk over te 
brengen.
Regilio: “Hoe zijn de mensen ontstaan?”
“Ook een mooie.”

Kwaliteit: Wanneer is een filosofieles geslaagd?
Over dat vonkje, als een kind zegt: ‘Eigenlijk is het heel gek…’
Sabine Wassenberg
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Kwaliteit: Wanneer is een filosofieles geslaagd?
Over dat vonkje, als een kind zegt: ‘Eigenlijk is het heel gek…’
Sabine Wassenberg

Zandkorrels
Dan geef ik zelf nog wat voorbeelden. “Kun je verliefd 
worden op een robot? Wat is vriendschap? Mogen mensen 
scheiden als ze getrouwd zijn? Moeten games waarin 
geweld voorkomt verboden worden? Is de doodstraf een 
goede straf?”
Joy komt met een mooie: “Moeten sigaretten verboden 
worden?” Ze kijkt er verbaasd bij, verbaasd dat ze ook een 
vraag heeft bedacht.
Felicity ziet eruit alsof ze al vijftien is, vroegrijp. Ze zegt: 
“Kun je op meer jongens tegelijk verliefd worden?”
Sommige kinderen lachen.
“Heel goed! Dit zijn allemaal vragen om over te filosofe-
ren”, zeg ik en Felicity kijkt met een trotse glimlach om 
zich heen.
“Filosoferen is nadenken en praten over vragen waarop 
niet één “goed” antwoord is te geven. En dan bedoel ik 
niet zo’n vraag als “Hoeveel zandkorrels zijn er in de Saha-
ra?”, want als je maar lang genoeg zandkorrels zou gaan 
tellen, dan zou je wél een antwoord hebben. En er is maar 
één “goed” antwoord op die vraag, namelijk bijvoorbeeld: 
precies vijfhonderdduizend triljard, drie miljard vijftien-

honderd miljoen, negenduizend driehonderdeenenne-
gentig.” Ze lachen. “Maar als we filosoferen, is er dus niet 
één “goed” antwoord en kun je nooit zeggen wie er gelijk 
heeft. We kunnen alleen maar onze meningen geven en 
steeds dieper nadenken. Dat merken jullie vanzelf. Want 
dat gaan we de komende lessen doen.”

Dat is wel een beetje eng, juf
Ik heb ze een plastic mapje gegeven met daarop een 
etiket-sticker van onze organisatie, waarop hun naam ge-
schreven kan worden. Ook staat er de tekst: “Filosoferen 
is nadenken en praten over vragen waar niet één “juist” 
antwoord op is.” Voor het geval ze het even kwijt zijn. 
In het mapje zit een wit vel voor aantekeningen en rode, 
groene en oranje stembordjes voor het spel dat we straks 
gaan spelen.

“Soms kijk ik naar mezelf en denk ik: wat is 
mijn leven? Dat is wel een beetje eng, juf.”

Als start-opdracht moeten ze zelf een filosofische vraag 
opschrijven. Daarna mogen sommigen hardop hun vraag 
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voorlezen. Eerst loop ik even rond en ik zie dat Achmed 
heeft opgeschreven: “Wat is leven?”
Ik vraag Achmed de zin hardop voor te lezen, zodat de 
hele klas kan meeluisteren, en dan zeg ik tegen hem: 
“Mooi, Achmed! Wat bedoel je daarmee?”
“Nou niks, maar soms dan kijk ik naar mezelf en dan zit ik 
zo en kijk ik naar mezelf, niet in de spiegel of zo maar ge-
woon, en dan denk ik bij mezelf van ja, wat is mijn leven?”
Ik vraag me even af of hij me voor de gek zit te houden, 
want dit klinkt te mooi om waar te zijn. Zijn getinte ge-
zicht is bleek en daarin stralen lieve ogen.
“Dat is wel een beetje eng, juf.”
Ik zeg: “Ik ken dat gevoel heel goed. Dat kan inderdaad 
een beetje eng zijn. Ik heb er zelf een boek over geschre-
ven.”
Verbaasd kijkt Joy me aan: “Bent u schrijver, juf?”
“Ja”, zeg ik, “maar ik weet dus dat het wel een beetje eng 
kan zijn om zo diep te voelen dat je leeft, dat je bestaat. 
Dan ben je je even heel bewust van jezelf. Ik geloof wel 
dat als je dat soms hebt, dat je dan wijzer wordt.” 
“Ja juf, maar als ik dan weer ga voetballen is het weer 
weg.”

Of je les geslaagd is, kun je merken aan de 
‘Eigenlijk-is-het-heel-gek’-momenten.

Joy: “Ik heb soms dat ik dan uit mijn ogen kijk, zo, en dan 
vraag ik me af of andere mensen het ook zo zien.”
Ayoub zegt: “Mijn vraag is: waarom zijn moeders eigenlijk 
belangrijk?”
En dan Chaima: “En juf, soms vraag ik me af als ik mijn arm 
zo beweeg, hoe kan dat eigenlijk?”
Ik ben flabbergasted. Zouden ze elkaar hebben aangesto-
ken, zouden hun vragen bij elkaar weer hetzelfde soort 
verwondering hebben geprikkeld? Ik geef ze een grote 
dosis bewondering, herhaal hun vragen, zeg dat ik ze ook 
superboeiend vind, geef geruststelling aan Achmed, en 
complimenten. Bij verwondering begint de filosofie, zei 
Plato.
Ik hou nu al van deze kinderen.

Eígenlijk als signaalwoord
Thecla Rondhuis, een eminent kinderfilosoof, promo-
veerde in 2005 op haar proefschrift Filosofisch talent en 

schreef de boeken Filosoferen met kinderen (1994) en 
Jong en wijs (2001). Ik heb haar ooit geïnterviewd toen ik 
begon met het filosoferen met kinderen. Ze vertelde toen 
over de woorden: “Eigenlijk is het heel gek…” Als je het 
goed doet, vond ze, als een filosofieles geslaagd is, dan 
heb je ze niet iets aangeleerd of bijgebracht, want bij filo-
sofie gaat het niet over kennis. Of je les geslaagd is, kun je 
merken aan de “Eigenlijk-is-het-heel-gek”-momenten. Als 
kinderen zelf in een bepaalde verwondering terechtko-
men, dan is je les geslaagd.
Zulke momenten ben ik in de loop der jaren veel bij kinde-
ren tegengekomen. Ze zeggen het er natuurlijk niet altijd 
letterlijk bij. Soms is het verpakt in een nieuwe filosofische 
vraag. Soms hebben ze de beurt niet eens, maar zie je het 
aan hun ogen, de verwondering. “Eigenlijk is het heel gek 
dat we liefde voelen, maar niet weten wat het is. Dat we 
elkaar door geluiden te maken kunnen begrijpen. Dat we 
sommige schilderijen massaal mooi vinden.”
Je kunt Plato’s citaat ‘Bij verwondering begint de filo-
sofie’ ook omdraaien: door te filosoferen kom je ín een 
verwondering. Je wordt je bewust van de ambiguïteit van 
woorden en concepten. Liefde. Communicatie. Schoon-
heid. De betekenis van een woord is een afspraak, maar 
waar verwijst dat woord eigenlijk precies naar in de echte 
wereld? Het is een moment waarop de normale vanzelf-
sprekende interpretaties van de wereld, die in het brein al 
aanwezig zijn, even aan het wankelen worden gebracht. 
Je kijkt met een lichte vervreemding naar die wereld en 
je vindt het niet “normaal”, maar “eigenlijk heel gek”. Dit 
kan gaan over de meest banale dingen. Het feit dat we 
allemaal schoenen dragen, dat we twee armen hebben, 
dat we muziek kunnen horen, dat er mannen en vrouwen 
bestaan, dat er ook dieren bestaan, dat we kunst hebben 
verzonnen en gemaakt, dat we gedachten hebben en dat 
we niet niet bestaan. Alles is eigenlijk wel verwonderlijk.

Portretfoto: Ingrid Vente
Dit is een bewerking van het openingshoofdstuk uit 
Sabine Wassenbergs boek ‘Kinderlogica’. Afwisselend 
delen zij en Maaike Merckens-Bekkers een filosofisch 
gesprek uit hun onderwijspraktijk. Onder de naam 
WonderWhy verzorgen zij trainingen, schrijven ze 
lesmateriaal en begeleiden ze scholen. 
www.wonderwhy.nl
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Waar komt MELOO vandaan?
MELOO is ontwikkeld vanuit de jenaplanpraktijk 
door Astrid Timmermans en Tim Smit. Astrid was 
jarenlang stamgroepleidster op De Pontonnier 
in Hoorn, en ontwikkelde in haar stamgroep 
wereldoriëntatie als hart van het onderwijs in de vorm 
van de Regenboogwereldkist (middenbouw) en de 
Spectrumbox (bovenbouw).

Via een eigen bedrijf maakte ze steeds meer scholen 
enthousiast om het leergebied wereldoriëntatie 
als speelveld te benutten voor onderzoekend 
en ontwerpend leren. Binnen de thematische 
aanpak worden alle TULE-inhouden (SLO) in een 
driejaren-cyclus (met een tweejaren-cyclus voor de 
onderbouw) verdeeld over de bouwen in de vorm 
van zes samenhangende projecten per jaar. Scholen, 
leerkrachten en stamgroepleiders kunnen daarin 
eigen keuzes maken, zonder de doorgaande lijn en 
alle inhoudsleerlijnen uit het oog te verliezen. Met de 
thematische cycli kun je vorm geven aan onderwijs in 
samenhang, waarbij verschillende doelen tegelijkertijd 

aan bod komen in afstemming op de interesses en 
leerbehoeften van kinderen.  
Deze procesgerichte benadering vraagt nogal wat 
van de leerkracht of stamgroepleider. Helemaal als je 
daarbij ook de brede talentontwikkeling van een kind in 
beeld wilt brengen. Op zoek naar passende oplossingen 
gingen Astrid en Tim (partners in het bedrijf Leskracht) 
aan de slag. Centraal stond de vraag: ‘Hoe kunnen we 

Als jenaplanopleider en onderwijsadviseur heb ik vanaf de zijlijn de ontwikkeling 

van MELOO (Mijn Eigen Leer- en OntwikkelOmgeving) meegemaakt. Een digitale 

manier om onderwijs te ontwikkelen en het kind tot bloei te laten komen. Hoewel 

MELOO niet speciaal voor jenaplanonderwijs is ontwikkeld, sluit het heel goed aan.

MELOO laat onderwijs tot bloei komen!
Peter te Riele
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de administratie voor de leerkracht minimaliseren en 
toch de zichtbaarheid en aansturing in projectmatig 
onderwijs optimaliseren?’
Dit onderzoeks- en ontwikkelproces heeft geleid tot 
MELOO. Dit is een digitale leer- en ontwikkelomgeving 
die bestaat uit: 

• Leerlingregistratiesysteem
• Leerlingvolgsysteem
• Taakregistratie
• Projectmatig werken
• Portfolio
• Informatiebronnen
• Meting sociaal-emotioneel welbevinden

Leerlingvolgsysteem
Lesactiviteiten, taken, opdrachten en prestaties van 
kinderen zijn gekoppeld aan tussenleerdoelen (TULE/
SLO). MELOO waardeert en synchroniseert de bijbeho-
rende prestaties en vorderingen van kinderen binnen een 
groeps- en kindoverzicht. 

Leerlingregistratiesysteem
Binnen het integrale leerlingregistratiesysteem worden 
dossiers veilig opgeborgen. De koppeling van het Leerling-
RegistratieSysteem met BRON synchroniseert de leerling-
informatie met DUO. Daarmee zijn de leerlinggegevens op 
orde en wordt voldaan aan de AVG-regelgeving.

Taakregistratie
De leerkracht kan klassikale en zelfstandige opdrachten 
voor (specifieke) kinderen digitaal klaar zetten. Bij het 
selecteren van de gewenste leerdoelen verschijnt er een 
beschrijving van de bijbehorende tussenleerdoelen van de 
verschillende niveaus. De resultaten van de prestaties wor-
den automatisch geregistreerd op groeps- of kindniveau.

Projectmatig werken
Met behulp van een thematische driejarencyclus selecteert 
de leerkracht wereldoriënterende doelen. Dat kan ook in 
combinatie met leerdoelen uit de overige leergebieden en 
toekomstgerichte vaardigheden. Bijpassende groeps- of 
individuele activiteiten, inclusief de taakverdeling, worden 
in een gedeelde projectomgeving uitgewerkt, ingeleverd 
en/of gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem.

Portfolio
Werkstukken en activiteiten van kinderen worden opge-
slagen in een portfolio. Met trots kunnen kinderen bij-
zonderheden, talenten en resultaten delen met anderen 
en daar feedback op krijgen. Het kind kan terugkijken op 
eigen werk en selecties maken. Zo ontstaat een chrono-
logisch beeld van de brede ontwikkeling van het kind op 
allerlei gebied en van verschillend perspectief.

Informatiebronnen
Projecten, lesactiviteiten en opdrachten worden binnen 
MELOO gekoppeld aan gewenste leerdoelen en leerlijnen 
van het curriculum. Tegelijkertijd worden de geselecteerde 
leerdoelen gekoppeld aan informatiebronnen die kinde-
ren, op niveau, kunnen raadplegen. De thematische ken-
nisbanken (linkjes naar teksten, websites, afbeeldingen en 
filmfragmenten) ondersteunen het kind bij het zelfstandig 
opzoeken van informatie op internet.

Welbie (meting sociaal-emotioneel welbevinden) 

Welbie staat voor welbevinden. Met een (aan)sprekende 
avatar kunnen kinderen al in de onderbouw zelfstandig 
vragen beantwoorden op het gebied van welbevinden 
en sociale veiligheid. Met Welbie beschikt de school over 
een functionaliteit om het sociaal-emotioneel welzijn op 
individueel niveau in beeld te brengen van alle leerlingen. 
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Vanuit de wet op primair onderwijs zijn scholen verplicht 
om minimaal één keer per jaar te onderzoeken hoe het 
daarmee staat. 

Specifieke mogelijkheden voor jenaplanonderwijs met 
MELOO
Het jenaplanonderwijs heeft sterke kenmerken waarbij 
MELOO een goede rol zou kunnen vervullen. Denk aan: 
• Projectmatig werken in cycli: aan de hand van thema’s 

kun je het onderwijsaanbod systematisch plannen 
en aanpassen. De beschrijvingen van de doelen zijn 
zichtbaar voor de stamgroep en de stamgroepleider 
en worden automatisch gesynchroniseerd met het 
LVS. De individuele of groepsgeselecteerde doelen 
verschijnen op het dashboard van de kinderen inclu-
sief het veelzijdig gefilterde bronnenmateriaal. Deze 
functionaliteit biedt stamgroepsleiders en kinderen de 
vrijheid om zelf keuzes te maken en richting te geven 
in/aan het leerproces.

• Werken met weekplan en weektaak: Volop mogelijk-
heden om gericht/gesloten dan wel open/vrij aan de 
slag te gaan, waarbij de benodigde bronnen auto-
matisch voorgeselecteerd worden. Kinderen kunnen 
doelgericht aan de slag.

• MELOO-aansturing maakt het mogelijk om stam-
groep- of groepsoverstijgend aan het werk te gaan, 
bijvoorbeeld met een schoolbreed thema. 

• Het afbakenen van toegang tot gegevens is goed 
te regelen, zodat incidentele ondersteuners zoals 
gast ouders of vakleerkrachten een bijdrage kunnen 
leveren zonder onmiddellijk toegang te hebben tot 
privacygevoelige gegevens.

• Met MELOO kun je gemakkelijk cursorische onder-
delen inpassen in het stamgroepwerk. Met de ‘aan-
pakkers’ kun je taken toebedelen, volgen en registre-
ren zonder dat er veel administratie voor nodig is. 

• Zowel het rapport, het portfolio en de coachomgeving 
worden gepersonaliseerd opgebouwd, mede door de 
inbreng van het kind zelf. Alle werkstukken, waar-
deringen en prestaties blijven over de leerjaren heen 
zichtbaar.

• Communicatie tussen stamgroepleider(s), kinderen en 
groepjes gaat gemakkelijk via een afgeschermde en 
gecontroleerde chatfunctie. Dit versterkt de samen-
werking.

• De uiteenlopende verschillen in een stamgroep vormen 
geen probleem en kunnen juist gebruikt worden om 
kinderen aan elkaar te koppelen tot samenwerking.

• Met inzet van MELOO krijgt de uniciteit van een kind 
volop kans, denk aan eigenheid, talent, passie, leer-
voorkeur en interesses.

• De stamgroepleider komt meer in een coachende en 
begeleidende rol en de kinderen doen het werk. Zo 
ontstaat tijd en ruimte om te begeleiden in het proces 
bijv. door reflectie, prikkeling of uitdaging.

Kritische kanttekeningen
Van dichtbij maakte ik de ontwikkeling mee van MELOO 
door op verzoek plaats te nemen in een klankbord-
groep. Veel van mijn kritische punten zijn verwerkt in 
de realisatie van MELOO. Het uitgangspunt van MELOO 
was om de brede talentontwikkeling van kinderen in 
beeld te brengen, inclusief de prestaties en de waar-
dering. Binnen de klankbordgroep hebben we gezocht 
naar een vorm waarin een kind zijn/haar trotsmap en 
portfolio kan opbouwen naast de registratie van de har-
de meetgegevens. Uiteindelijk is dat omgezet naar een 
waarderende manier van kijken naar kinderen met veel 
mogelijkheden voor het geven van constructieve feed-
back. Een sterk punt is dat stamgroepleiders, binnen de 
werkomgeving, samen met leerlingen reflecteren.  
Aanvankelijk dacht ik dat het thuisraken en werken met 
zo’n digitaal systeem veel training en inwerktijd zou 
kosten. Maar doordat voor een interface is gekozen die 
lijkt op Facebook, zal het voor stamgroepleiders én kin-
deren weinig moeite kosten om in MELOO te werken.
Hoewel ik zelf die knalkleuren en vrolijke uitstraling 
prettig vind, zullen sommige scholen of kinderen die 
niet fijn vinden. Deze smaakkwestie is eenvoudig 
opgelost want iedere gebruiker kiest zelf een passende 
uitstraling, met gebruik van een kleurenpalet en eigen 
afbeeldingen.  
MELOO biedt te veel mogelijkheden om in één keer te 
overzien. Ik denk dat het belangrijk is om gedoseerd in 
te voeren. Anders verzuip je in de vele functionaliteiten. 
De bestaande leerlingvolg- en administratiesystemen 
zijn eenvoudig over te zetten. Daarna begin je bijvoor-
beeld eerst met een project- en/of een weektaak. En 
spelenderwijs breidt zich dat voorzichtig uit naar het 
portfolio en het realiseren van projectmatig werken.

Samengevat
MELOO brengt de administratietijd terug en maakt het 
onderwijs efficiënter. Er is niet alleen sprake van een 
beter zicht op de ontwikkeling van kinderen, maar ook 
van een handige aansturing. Bovendien krijgt het kind 
autonomie en zelfkennis, waarbij je als school zelf kunt 
bepalen in hoeverre ouders mee kunnen kijken. 
Naar mijn idee is MELOO een krachtig hulpmiddel om 
wereldoriëntatie het hart van onderwijs te maken. Juist 
jenaplanscholen zijn gebaat bij deze taakverlichting 
en het zicht op ontwikkeling waardoor tijd en energie 
overblijft voor waar het allemaal om draait: het kind en 
de stamgroep!

Peter te Riele is jenaplanopleider en onderwijsadviseur, 
via www.advieshulpactie.nl. Hij werkt samen met Het 
Kan, Leskracht en allerlei andere onderwijsondersteu-
nende partijen.



- 16442

Hoe maak je kwaliteit zichtbaar, als je zelden toetst? 
In Taipei vragen ze het de kinderen, ouders en werkgevers 
Sherry Hsia

Het hart van ons onderwijs op de Kai Ping koksschool 
weerklinkt in het motto ‘shuan xin fa zhang’, wat zo-
veel betekent als: ‘laat je persoonlijkheid stromen’. Wat 
ons voor ogen staat, is om onze studenten te inspireren 
en te ondersteunen in hun zoektocht naar zichzelf en 
de keuzes op hun levenspad. We proberen een spiegel 
te zijn van de ‘echte wereld’: in onze microsamenleving 
wordt diversiteit – in rollen, in mensen, in karakters, 
in kwaliteiten – niet alleen verwelkomd, maar ook 
noodzakelijk gevonden. We moedigen onze jongeren 
aan om een rol te zoeken of te ontwikkelen, die hen 
gelukkig maakt en die hen een betekenisvolle plaats in 
de maatschappij oplevert. Het is onze overtuiging dat 
wanneer je jouw eigenheid en ambities kunt aanboren, 
je ook de innerlijke drive vindt om de uitdagingen aan 

te kunnen die op je pad komen.
Dat maakt dat de ‘traditionele’ manier van onderwij-
zen en beoordelen niet meer bij ons past: voorbij het 
verwerven van kennis die getoetst en vastgelegd kan 
worden in gestandaardiseerde testscores, zijn onze 
studenten bezig met het ontwikkelen van bredere com-
petenties. Ze worden geëvalueerd op basis van hoe ze 
hun kennis gebruiken in de uitvoering van een concreet 
project, hoe goed ze samenwerken met hun groepsge-
noten, hoe ze het doen als professional-in-een-leven-
sechte-context en waar hun talenten liggen om bij te 
dragen aan de wereld van morgen. Voor ons is daarbij 
de UNESCO-lijst van ‘vijf pijlers van het onderwijs’ 
leidend [zie kader p.xx]. Dus is ons doel, onze bedoe-
ling, eenvoudig: wij willen dat onze studenten tot bloei 

Veel Aziatisch onderwijs staat in het teken van excellente toetsresultaten. 

Maar niet op de Jenaplan-geïnspireerde Kai Ping koksschool. Schoolleider 

Sherry Hsia vertelt hoe de school het vinden van jouw persoonlijke pad 

centraal stelt. En dat werkt: jongeren leren er met plezier en werkgevers 

zien veerkrachtige professionals hun keukens binnenkomen. Sherry weet 

ook hoe je die kwaliteit zichtbaar maakt.
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Hoe maak je kwaliteit zichtbaar, als je zelden toetst? 
In Taipei vragen ze het de kinderen, ouders en werkgevers 
Sherry Hsia

komen als de mensen die ze zijn. We willen glinstero-
gen zien.

Onderwijs gaat niet over ‘klanttevredenheid’
En glinsterogen zien we gelukkig vaak. In Azië, waar de 
onderwijscultuur is gericht op cognitie en het behalen 
van de hoogste examenscores, ervaren onze restau-
ranthouders-van-de-nabije-toekomst en chefs-in-spe 
het als een groot goed om niet alleen uit studieboeken 
te hoeven leren. Wel veroorzaakt dat soms onrust bij 
hun ouders: het maakt hen niet alleen achterdochtig 
dat hun kinderen het naar hun zin hebben en graag 
naar school gaan, maar ook dat die kinderen vaak niet 
in staat zijn hun ouders te vertellen wat er nu precies 
onderwezen wordt op onze school.

Wij zijn in staat ons doel te behalen: onze leerlingen 
gelukkig maken. Iets dat niet te verwarren is met ‘de 
klant tevredenstellen’, zoals Gert Biesta indringend 
beschrijft in zijn Het prachtige risico van onderwijs, 
waarin hij aantoont dat veel scholen, door de economi-
sche sfeer en ontwikkelingen waarin ze verkeren, zijn 
begonnen hun leerlingen als klanten te behandelen 
en hoge klanttevredenheid zijn gaan zien als een doel 
voor hun organisatie. Toch is Biesta’s zorg een terechte. 
In een tijd dat maatschappijen sterk consument-geo-
riënteerd zijn, zou ik durven stellen dat scholen vaak 
beoordeeld worden op wat ouders blij maakt. In Azië 
– maar misschien wel op veel meer plekken in de wereld 
– worden ouders blij van scholen waar studenten hoge 
cijfers halen en uitstekende uitstroommogelijkheden 
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krijgen naar excellent hoger onderwijs – denk aan de top-
tien instituten in een land of een beroemde Amerikaanse 
universiteit. Kun je dat waarmaken als school, en ook nog 
efficiënt, in zo kort mogelijke tijd, dan lever je in de ogen 
van die ouders onderwijs van de hoogste kwaliteit.

Gelukkige leerlingen? Hmm, verdacht!
In 1961 schreef de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csiks-
zentmihalyi: “Terwijl geluk nagestreefd wordt omwille van 
zichzelf, wordt elk ander doel – gezondheid, schoonheid, 
geld, macht – gewaardeerd om de mate waarin het ons 
gelukkig maakt.” Toch zijn mensen liever geneigd zich te 
richten op wat ze kunnen meten en uitleggen, dan dat ze 
de complexiteit durven omarmen rondom een fenomeen 
als ‘geluk’ of ‘je competent voelen’. Dergelijke ingewikkel-
de concepten verdwijnen in de psychologie in de onken-
bare, onmeetbare ‘zwarte doos’. Het is gemakkelijk om 
een school die de hoogste percentages scoort op gestan-
daardiseerde testscores een instituut van hoge kwaliteit 
te noemen, maar hoe noem je dan een school als de onze, 
waar we leerlingen de competenties leren verwerven om 
tot bloei te komen en zich te blijven ontwikkelen? Hoe 
kunnen we de kwaliteit van een dergelijk onderwijs aan-
tonen in een samenleving waar ouders bezorgd worden 
als ze gelukkige leerlingen zien?

Onze school biedt geen statistieken over hoe onze stu-
denten het doen in het hoger onderwijs en ook hebben 
wij geen percentages over hoeveel chefs precies in welke 
banen terecht komen. We moedigen onze studenten juist 
aan om zelf te beslissen waar en wanneer ze aan hun ver-
volgreis beginnen, wat er bijvoorbeeld op neerkomt dat 
sommigen na hun diploma eerst de tijd nemen om zichzelf 
en de wereld te ontdekken. Vandaar dat we onze kwaliteit 
niet vergelijkend kunnen beoordelen langs maatstaven 
van eerste inkomen, toetsresultaten of aannamecijfers 
bij prestigieuze vervolgopleidingen. Niet meteen na het 
behalen van het diploma, in elk geval. Maar ga je kijken 
naar onze leerlingen vijf of tien jaar na hun afstuderen, 
dan kom je chefkoks tegen in de restaurants van vijf-ster-

renhotels of van etablissementen in Londen met meerdere 
Michelinsterren. Of je treft ze als sociaal werkers die in 
Afrika helpen een school op te zetten. En er zijn er, die na 
het winnen van prijzen voor hun bakkunsten, op jonge 
leeftijd de verantwoordelijkheid over een Chinees familie-
bedrijf op zich nemen. Weer anderen zijn het zakenleven 
ingegaan en staan nu aan het hoofd van een grote restau-
rantketen. De variatie is haast eindeloos.

De kracht van aanbevelingen
Hoe meet je dan kwaliteit en succes, als het zich in zoveel 
verschijningsvormen aandient? Eén van de manieren 
waarop we het welbevinden van onze leerlingen kunnen 
meten, is via het PERMA-model van de bekende voor-
man van de ‘positieve psychologie’, Martin Seligman. De 
letters van PERMA staan voor ‘positive emotions’ (goed in 
je vel zitten), ‘engagement’ (de diepe betrokkenheid die 
hoort bij ‘in flow zijn’), ‘relations’ (authentieke banden 
met anderen), ‘meaning’ (van betekenis zijn in de wereld) 
en ‘accomplishment’ (het gevoel iets bereikt te hebben, 
uitdagingen aan te gaan). Maar dan rest nog altijd de 
vraag hoe we ouders meenemen in het onderkennen van 
de waarde hiervan.
In de afgelopen dertig jaar hebben we ontdekt dat de 
beste manier om dat te doen via aanbevelingen gaat. 
In zijn boek Contagious – Why things catch on (2016) 
becijfert hoogleraar marketing Jonah Berger dat twintig 
tot vijftig procent van onze aankoopbeslissingen geno-
men wordt op basis van mond-op-mondreclame, oftewel 
advies van een vertrouwde naaste. En aangezien wij geen 
kwantitatieve statistieken hadden om onze kwaliteit te 
laten zien, zijn wij ons gaan richten op precies die kwalita-
tieve data. 

• Aanbevelingen door oud-leerlingen:
Onze alumni komen vaak vrijwillig terug om te spreken 
met leerlingen, die interesse hebben in onze opleiding, 
en hun ouders. Dat doen ze door over de technieken en 
vaardigheden te praten die ze op school geleerd hebben, 
maar meestal spreken ze over hoe het was om in die 

Unesco’s vijf pijlers van duurzaam onderwijs 
In 1996 bracht UNESCO het rapport ‘Education: The 
treasure within’ uit, waarin ze vier pijlers onderscheiden 
voor een duurzaam onderwijs voor de 21e eeuw. In 
2012 is dat rijtje uitgebreid met een vijfde pijler. 

1. Learning to KNOW– de basis aan kennis en kunde, 
die je nodig hebt om te kunnen functioneren in 
deze wereld, waaronder UNESCO onder andere 
verstaat: lezen, schrijven, rekenen, kritisch nadenken 
en algemene kennis. 

2. Learning to DO – het opdoen en kunnen toepassen 
van kennis en vaardigheden om je werk goed te 
doen.

3. Learning to BE – het leren dat bijdraagt aan de ont-
wikkeling van je lichaam en geest. Hier gaat het over 
creativiteit en zelfontdekking, waarvoor het hele 
scala van literatuur, sport en kunst in beeld komt.

4. Learning to LIVE TOGETHER – de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden en waardes, zoals respect en 
zorg voor anderen, en de waardering van culturele 
diversiteit.

5. Learning to TRANSFORM ONESELF AND SOCIETY 
– met alle kennis, kunde en ervaring die je zelf en 
samen opdoet, kom je goed beslagen ten ijs om 
blijvende veranderingen in organisaties, gemeen-
schappen en de samenleving te bewerkstelligen.
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belangrijke vormende jaren op onze school te zitten, en 
hoe ze er zichzelf en hun aspiraties vonden die uiteindelijk 
tot hun loopbaan leidde. Ja, het zijn de succesverhalen die 
de ouders aanspreken, maar wat uiteindelijk de potentiële 
leerling en hun ouders raakt is het ervaringsverhaal hoe 
deze oud-leerlingen op school de kracht en motivatie in 
zichzelf leerden aanboren. 

• Aanbevelingen door ouders:
Ouders weten als geen ander hoe hun kinderen waren 
voor ze begonnen op onze school en ze zien van dichtbij 
hoe hun kinderen veranderen. Sommige van onze meest 
toegewijde vrijwilligersouders hebben kinderen die niet 
‘succesvol’ zijn in de traditionele maatschappelijke opvat-
ting van succes, maar zijn er wel getuige van geweest hoe 
hun kind opbloeide, op basis van puur plezier en verwon-
dering. Ze vertellen vaak over de transformatie die hun 
kind doormaakte: van een tiener met een laag zelfbeeld 
naar een laatstejaars met zelfkennis en vertrouwen in het 
eigen kunnen. Van iemand die ieder conflict uit de weg 
ging naar iemand die graag het gesprek aangaat en de 
samenwerking blijft zoeken te midden van rumoer. Ze 
zagen veranderingen die ze niet voor mogelijk gehouden 
hadden.

• Aanbevelingen vanuit het werkveld:
Je moet sterk in je schoenen staan om te kunnen werken 
in de horeca: je maakt lange dagen; het is fysiek vermoei-
end; samenwerken is een must; je moet beschikken over 
een ijzeren discipline; en je werk vraagt precisie in tijd en 
uitvoering. Het is niet gemakkelijk om het vol te houden, 
als je het niet doet vanuit een innerlijk brandend vuur.
Maar tegelijkertijd verandert het werkveld in rap tempo: 
iedere jaar wordt er weer compleet nieuw keukengerei 
op de markt gebracht. Jack Ma, de miljardair en oprichter 
van ‘de Chinese Amazon’, Alibaba, heeft in 2017 het eerste 
restaurant geopend, dat volledig draait op kunstmatige 
intelligentie en waar je geen enkele menselijke medewer-
ker meer tegenkomt, en hij heeft plannen om er in de 
nabije toekomst nog tien te openen. 
In die snel veranderende wereld, horen we terug van 
werkgevers dat, hoewel andere koksscholen beweren dat 
ze hun leerlingen afleveren met dezelfde set aan compe-

tenties als wij, onze alumni zich onderscheiden door hun 
innerlijke drive. Wat werkgevers ons vertellen is dat onze 
oud-leerlingen sneller geneigd zijn initiatief te nemen; 
weten hoe ze de dialoog moeten zoeken; actief op hun 
doel afgaan en uitdagingen voortvarender het hoofd kun-
nen bieden dan collega’s die op andere scholen gezeten 
hebben.

Michelle Obama over ‘jezelf worden’
Het World Economic Forum voorspelt in haar nieuwste 
The Future of Jobs-rapport (2018) dat er vóór 2020 al 
vijf miljoen banen zullen verdwijnen, doordat kunstma-
tige intelligentie, robotica, nanotechnologie en andere 
sociaal-economische factoren menselijke arbeid overbodig 
maken. In mijn optimisme ben ik ervan overtuigd dat 
zowel ouders als kinderen snel zullen begrijpen wat deze 
trend betekent: dat het beoordelen op basis van gemak-
kelijk meetbare testscores uit de tijd zal raken, als je het 
wilt hebben over de kwaliteit van onderwijs. Het zullen 
interdisciplinaire competenties zijn die ons zullen helpen 
in onze ontwikkeling.
Zoals Michelle Obama het stelde in haar autobiografie 
Becoming: “…becoming isn’t about arriving somewhere or 
achieving a certain aim. I see it instead as forward motion, 
a means of evolving, a way to reach continuously toward a 
better self. The journey doesn’t end.”
Wil je het hebben over kwalitatief hoogwaardig onder-
wijs, dan zal het moeten gaan over het aangaan van de 
zoektocht met je leerlingen naar hun eigen ‘heilig vuur’, 
waarmee ze hun weg naar ‘worden’ in kunnen slaan – een 
reis die nooit eindigt. En hebben je kinderen die innerlijke 
drive gevonden, dan zullen ze iedereen die het wil horen 
vertellen over hun onderwijs dat hen op weg hielp.
 
Vertaling: Geert Bors

Jonge Jenaplancontacten met Taiwan
Dit is de vierde bijdrage van schoolleider Sherry Hsia van 
de Kai Ping Culinary School. In de Taiwanse context staat 
Kai Ping al bekend als een innovatieve school, maar het 
team zoekt naar een nog meer kindgerichte aanpak. Ge-
holpen door Nederlands-Vlaamse begeleiders, combineren 
ze er sinds een jaar ze hun eigen pedagogiek met elemen-
ten uit het jenaplanonderwijs.

Verder lezen?
• Het rapport van het World Economic Forum vind je 

hier: weforum.org/reports/the-future-of-jobs-re-
port-2018

• De Nederlandse vertaling van Biesta’s The Beautiful 
Risk of Education is verkrijgbaar via uitgeverij Phronese: 
www.uitgeverijphronese.nl

• Michelle Obama’s autobiografie heeft in het Neder-
lands de net iets minder spannende titel ‘Mijn verhaal’.

• Over Martin Seligman en zijn PERMA-model zijn veel 
toegankelijke artikelen en toespraken te vinden. 
Hier bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=iK6K_N2qe9Y



NJPV-handreiking: hoe ontwikkel je jenaplankwaliteit?
De NJPV heeft een traject kwaliteitsontwikkeling op 
jenaplanscholen en regio’s besproken en vastgesteld. 
Regio’s zijn uitgenodigd om een regionale route uit te 
stippelen. Hiertoe worden kwaliteitsbezoeken bij elkaar 
afgelegd. Vervolgens is het aan de scholen/regio om tot 
implementatie over te gaan.
Een jaar geleden, op 14 maart 2018, vond een studiedag 
Van vinken naar vonken plaats. Hierbij is bij de afron-
ding een inventarisatie gemaakt naar de behoeften en 
wensen van de vertegenwoordigers. In de kern formu-
leerde men de wens om helder te krijgen op welke wijze 
je de schoolverworvenheden van het concept in beeld 
kunt krijgen.

Startpunt is het eigen jenaplanverhaal van de school. 
Op welke wijze wil je bekend staan als jenaplanschool? 
Klopt het verhaal van binnen en buiten? Met dit verhaal 
kan een interne en externe verantwoordingscyclus 
worden opgebouwd. Het eigen jenaplanverhaal kent als 
structurele bronnen:
• Jenaplanbasisprincipes
• Jenaplankernkwaliteiten
• Jenaplanessenties
• Tekst: jenaplan in het kort
Daarnaast zijn er aanvullende bronnen als:
Boeken: Het kleine Jenaplan – Jenaplan 21 – Jenaplan, 
school waar je leert samenleven
Films. Gereed zijn: Klasse!box, drie-jarige stamgroep- 
vragen stellen, stamgroepwerk
Tijdschrift: Mensenkinderen
Website: met een menu Wat is Jenaplan

Op het gebied van kwaliteitsontwikkeling zijn in het 
verleden specifieke acties opgezet als:
• Hoofdstuk over kwaliteit in Jenaplan 21
• Netwerksovo traject: De opbrengst dat ben ik. Resul-

terend in het boek Wat als je onderwijs ruimte geeft
• Visietekst NJPV over opbrengsten
• Ontwikkeling van verschillende instrumenten rond: 

indicatoren basisprincipes, indicatoren kwaliteitscri-
teria, zelfevaluatie-instrumenten m.b.t. jenaplan-
kernkwaliteiten, opstellen ik-doelen voor kinderen, 
indicatoren en ik-doelen jenaplanessenties enz.

• Materiaal studiedag 14-3-2018

De NJPV participeert op dit moment in de volgende tra-
jecten, in het kader van kwaliteitsontwikkeling:
• Mijn Rapportfolio (een sterk op het jenaplanconcept 

geënt portfoliomodel met ik-doelen (JAS en ik-doe-
len jenaplanessenties)

• Langlopende ontwikkellijnen via Saxion Lectoraat 
Vernieuwingsonderwijs, als: zelfsturing, problee-
moplossend groepswerk, burgerschapsvorming, 
zelfstandigheid, effectiviteit vernieuwingsonderwijs, 
professionalisering leerkrachten vernieuwingsscho-
len.

• Eigen onderzoekstraject i.s.m. Lectoraat. Hoe leveren 
we vanuit de jenaplanessenties (als vaardigheden 
voor het bevorderen van een ondernemende hou-
ding van kinderen) een bijdrage aan de ontwikke-
ling van de rol van cultuurdrager-en vernieuwer bij 
kinderen.

Gewenste ontwikkeling: 
1. Het formuleren van een kwaliteits-document, waarin 

jenaplanscholen een houvast krijgen aangeboden 
om het eigen schoolspecifieke jenaplankwaliteitsbe-
leid vorm te geven.

2. Inhoud:
a. Geactualiseerde visie op jenaplankwaliteitsbeleid
b. Weergeven van hetgeen nu al voorhanden is aan 

“kwaliteitsinstrumenten”
c. Routes die jenaplanscholen kunnen volgen om 

kwaliteitsbeleid vorm te geven
3. Aanbevelingen m.b.t. borging van het eigen kwali-

teitsbeleid (cyclus)

Om dit voor elkaar te krijgen wordt woensdag 13 maart 
een studiedag georganiseerd door directeuren en inter-
ne begeleiders. Een dag die zal plaatsvinden in jenaplan-
school de Bieshaar in Hoogland. Het programma voor 13 
maart 2019 heeft deze agenda:

14.30-15.00 uur: Presentatie en korte inleiding vanuit de 
school
15.00 uur: Welkom directeur NJPV
15.15 uur: Kennismakingsactiviteit: zicht krijgen op eigen 
vragen m.b.t. kwaliteitsbeleid op een jenaplanschool

Je-Na aan ‘t hart
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15.30 uur: Plenair programma: 
Bouwen aan jenaplanverhaal met de ingrediënten
• Basisprincipes met indicatoren
• Kwaliteitscriteria met indicatoren
• Kernkwaliteiten
• Essenties met ik-doelen
• Bouwstenen kwaliteitstoets jenaplan

16.30 uur: Pauze

16.45 uur: Programma:
• De beschikbare jenaplankwaliteitsinstrumenten
• Presentatie: Mijn rapportfolio als instrument om 

ontwikkeling kinderen in beeld te brengen
• Gespreksronde over instrumenten, de presentatie
• Wat verwacht je verder nog van de NJPV?

17.45 uur Uitwisseling van de opbrengst/aanbevelingen

18.00 uur Samen eten

Locatie:
De Bieshaar
Tijden: 14.30 uur tot 18.30 uur
De kosten bedragen € 50,00 per persoon 
(incl. koffie/thee).
Wie wil blijven eten betaalt € 75.
Opgave: Via de link 
https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/studiedag

Jaap Meijer, directeur NJPV

Ondersteuning regio’s door helpdesk
Tijdens de Algemene Bestuursvergaderingen van 26 
september 2018 en 6 februari 2019 zijn de ontwikkelin-
gen binnen verschillende regio’s besproken. De regio’s 
vormen de spil van de vereniging en deelname is in het 
kader van het kwaliteitsbeleid van groot belang.
Een aantal jenaplanscholen bezoekt de bijeenkomsten 
van de regio niet. We willen graag in gesprek met deze 
scholen met als uitgangspunt ‘verbinding’. Met name 
op het gebied van kwaliteitsbeleid is er veel gebeurd. 
Dit willen we graag met al onze jenaplanscholen delen. 
We willen “van en met elkaar leren en elkaar onder-
steunen”.

De vereniging kent een helpdesk met een aantal gestop-
te jenaplandirecteuren bij wie ‘het vuurtje nog brandt’ 
– personen, die de start van het jenaplanconcept hebben 
meegemaakt en daaraan hebben bijgedragen. 

Het is mogelijk om met één van hen “een maatjesge-
sprek” te hebben. Niet om de maat te nemen, maar 
om samen te kijken “waar loop je als jenaplandirecteur 
tegenaan en hoe kunnen we elkaar helpen”.

Hopelijk leidt dit tot een terugkeer in de regio. Informa-
tie over de helpdesk vind je in vorige Mensenkinderen en 
op de website onder ‘vereniging/schoolleiding’. 
Je kan ook contact opnemen met Ton Scheulderman 
penningmeester@njpv.nl 

Met z’n allen vormen we een landelijke stamgroep. Ken-
merk van Jenaplan is dat oudere kinderen een tutor zijn 
voor de jonkies. Dat moet ook bij volwassenen lukken!

Ton Scheulderman, Dagelijks Bestuur Nederlandse 
Jenaplanvereniging
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Was het de tweede school waar ik kwam werken?
Men had er geen taalmethode en was taalzwak bevonden 
door de inspectie.

“Waarom hebben we geen taalmethode?”, vroeg ik.
“O, die stomme invuloefeningen. Dat is geen taal”, was 
het antwoord.
“Saai”, zei een tweede.
“Dat is dode taal”, ging de eerste spreker verder.
“Precies. Kun je taal als je tien spreekwoorden bij elkaar 
zoekt?”, mengde een derde collega, aan de andere kant 
van de koffiehoek, zich in het gesprek.
“Spreekbeurten: dat is echt.”
“Opstellen schrijven, daar leer je wat van.”
“Oefen dialogen met ze.”
“Kringgesprekken! Dan gebruiken ze taal.”

“Ontleden?”, vroeg ik.
“Doen we met verhaaltjes van de kinderen.”
“Taalbeschouwing?”, probeerde ik.
“Voor het voortgezet onderwijs.”
“Woordenschat?”
“Komt toch vanzelf?”

“Sven Kramer?”
“Wat?”

Het was een winter-winter. Vanuit de personeelskamer 
keken we uit op een slootje waarop kinderen aan het 
glijden waren. Als ze er straks doorzakten, zou dat tot hun 
knieën zijn. Een spannende midwinter-Russische-roulette. 

“Wie wint de Elfstedentocht?”, vulde ik mijn laatste 
opmerking aan, mijn Friese oorsprong misbruikend.
“Tja, geen idee… hoe heet die jongen die altijd zo plat 
praat?”
“Erik Hulzebosch.”
“Erben Wennemars.”

“Denk jij Sven Kramer?”
“Ik weet het niet…”, zei ik, “Maar ik weet wél wat 
diegene doet vandaag.”
“Ja: schaatsen! …Maar nog even terug naar die 
taalmethode. Jij begrijpt me niet: ik wil het werk van de 
kinderen waarderen. Ik wil het op de website kunnen 
zetten.”
“Niet alle ritten van Sven Kramer komen op tv”, 
antwoordde ik. “Niet al het werk van kinderen hoeft 
bejubeld te worden.”

Ik baalde van mijn eigen antwoord. 
Terug op de fiets naar huis bedacht ik dat er genoeg 
kinderen zijn die zo’n ‘saaie’ taaloefening heerlijk vinden: 
een puzzeltje. Ik oefende mijn betoog voor de komende 
teamvergadering. Ik riep dat je alleen kunt vonken als je 
een woordenschat aan uitdrukkingen bezit.
Ik hief mijn behandschoende vinger en hield een 
voorbijgangster voor dat alle vakken een theoriefase en 
een experimenteerfase hebben. Ze keek me geschrokken 
na. “Waaruit kun je putten als je een verhaal moet 
schrijven?”, mompelde ik wat beschaamd.

In de supermarkt kocht ik zuurkool en bedacht dat juist de 
afwisseling tussen een gestructureerde opdracht en een 
vrije opdracht kinderen taalvaardig maakt. Sterker nog: 
dat daardoor een vrije opdracht extra leuk is… of juist de 
gestructureerde opdracht.

Er kwam geen Elfstedentocht. Sven Kramer koos de 
verkeerde baan bij de Olympische Spelen en ik werk nu op 
een andere school.

Arjen Tabak

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

Vonken door te vinken


