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Wat een schooljaar. Ik kijk terug op prachtontmoetin-
gen op het Friese en Groningse platteland met Rouke 
Broersma en Jimke Nicolai: de bermen vol augustusbloei 
en beloftevolle kruisbestuivingen met hun freinetonder-
wijs. Ook ben ik weer bij het gesprek met Rien van den 
Heuvel en het artikel Mijn meester dat hij me overhandig-
de – een hervonden schat, die zoveel losmaakte 
dat het stuk intussen op meerdere sites 
en in tijdschriften herplaatst is. Ik 
denk aan het Jenaplanboek Ik wil 
spelen! en de uitwisselingen 
met de auteurs Anite van 
Oijen en Ingrid Nagtzaam. 
En ook, nadat alles was 
stilgevallen, aan ons 
themanummer Stilte, 
met een hoofdrol voor 
Hilde Paulsen en haar 
onderzoek naar Peter-
sens basisactiviteit van 
‘verinnerlijking’.
 
Dit slotnummer van het 
schooljaar zou oorspron-
kelijk gaan over de geslo-
ten stamgroep – zo robuust 
verbeeld in de cartoon op deze 
pagina. Het blijft een levende 
kwestie in ons onderwijs: hoe zorg 
je in een tijd van haast, van nadruk op 
selectie en individueel talent, dat je jenaplan-
onderwijs kunt vormgeven, zoals het bedoeld is: binnen 
een stamgroep waar kinderen van meerdere leeftijden 
met elkaar leven en leren? Voor dat thema wilden we de 
scholen in, wat lastig werd tijdens de lockdown. Voorlopig 
biedt Guido Huige je in dit nummer zijn praktijkoverwegin-
gen bij ‘rekenen in de gesloten stamgroep’.
 
In de redactie-app zag al snel een alternatief thema het 
levenslicht: Een nieuw nu - Jenaplan buiten de kaders, waarin 

Inhoud

we verkennen wat ‘school’ inhoudt als je geen schoolge-
bouw als ontmoetingsplek hebt. En wat digitaal onder-
wijs vermag. En hoe je elkaar nou precies in de ogen kijkt 
in Zoom of Teams. En welke kinderboeken hernieuwde 
urgentie krijgen.
 

Wat mij bezighield: hoe geef je vorm aan Jenaplan 
als ‘school waar je leert samenleven’, als je 

elkaar niet echt kan ontmoeten? Hoe 
blijf je dan een gemeenschap? 

Als thuisonderwijzende vader 
maakte ik een markant 

moment mee waarop onze 
oudste (11) als een ware 

‘meester’ zijn zus als 
‘gezel’ (8) meenam naar 
nieuw terrein, nieuwe 
kennis. In dit geval: 
cijferen. Ze was bezig 
met een getallenkruis-
woordraadsel en broer 
stelde dat sommige 

sommen gemakkelijker 
worden, als je de getal-

len onder elkaar zet. Zus 
werd nieuwsgierig.

 
Ik pakte er snel mijn camera bij 

en legde het in een paar foto’s vast 
(zie pagina 20-27): zuslief kruipt naar het 

puntje van haar stoel. Grote broer betoont zich 
een geduldig docent, kijkt of zijn zus het begrijpt en neemt 
haar mee in zijn stappen. Een tof moment, in een toch al 
mooie periode waarin ik hen op nieuwe manieren leerde 
kennen. Komt door hoe ze het op school gewend zijn, 
bedacht ik trots.

 

Geert Bors

Hoofdredacteur Mensenkinderen

Een nieuw nu
‘Jenaplan binnen en buiten de 
lijntjes’ was de werktitel voor dit 
geïmproviseerde themanummer. 
De corona-lockdown half maart en 
de voorzichtige heropening van de 
scholen sinds 11 mei hebben van ons 
onderwijs gevraagd om adaptief 
te zijn. Dat het Jenaplan dat kan, 
blijkt in dit nummer uit de vele 
manieren waarop de crisis wordt 
beleefd en aangepakt. Met één grote 
onderliggende vraag: hoe blijf je als 
Jenaplan ‘de school waar je leert 
samenleven’, wanneer je elkaar 
alleen online ziet of met halve klassen 
naar school gaat?
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Kees opent
hebben we iedere dag een chat-uur 

waar kinderen wat kunnen vertellen, 

waarin we spelletjes doen of moppen 

tappen. We houden bij of we iedere 

week met ieder kind minstens één 

keer contact hebben. Dat gaat won-

derwel. Wanneer het nodig is, video-

bellen we met een kind individueel 

om wat instructie te geven of uit te 

leggen. Uiteindelijk hebben we zelfs 

een online thema op poten gezet in 

de vorm van een digitale escaperoom.

Maar ja, stamgroepwerk kun je dat 

niet noemen. Het is alsof we een 

tas met leerwerk in de digitale gang 

van de kinderen schuiven, maar dan 

zonder leuk gesprek. Plotseling wordt 

je stamgroep gedecimeerd tot een 

stelletje individuen die vooral geen 

achterstand mogen oplopen. En als je 

verschillende berichtgevingen in de 

media mag geloven, is deze generatie 

die nu al zes weken niet op school 

komt gedoemd te mislukken.

Mijn tante was in haar werkend 

leven docent wiskunde en Duits en 

heeft lang lesgegeven op een school 

voor blinden en slechtzienden. In de 

Tweede Wereldoorlog, die zij als kind 

heeft meegemaakt, is zij jaren niet 

naar school gegaan. “Is het dan zo 

slecht met mij afgelopen?”, zegt zij 

met een mild cynisch glimlachje.

 
Gangmaker
“Je beeld staat dwars!” “Je moet even 

je microfoon aanzetten. Anders kun 

je het ook in de chat typen.” “Bij wie 

is daar zo veel herrie op de achter-

grond?” Videochatten met de groep 

is leuk. Je ziet elkaar even, je wisselt 

nieuwtjes uit. Maar het haalt het nat-

uurlijk niet bij de dynamiek van een 

kringgesprek. Als virtuele stamgroep-

leider ben je een soort station Utrecht 

in de conversatie, waarbij alles wat 

gezegd wordt via jou gaat. Er gaat 

heel veel (non-verbale) communicatie 

verloren en je kunt bijna niet inspelen 

op de dynamiek van het gesprek. Het 

is wel hilarisch om ‘samen liedjes te 

zingen’: het loopt meestal niet hele-

maal synchroon, dus stug doorgaan 

en hopen dat iedereen het volgt.

We proberen spel, werk, gesprek en 

viering op afstand vorm en inhoud 

te geven. Spel, via de chatuurtjes en 

de virtuele escaperoom. Werk, met 

behulp van digitale methodes en 

websites. Gesprek, ook via de chat, 

via videobellen. En viering? We ma-

ken presentaties van het werk van 

kinderen en delen die met de groep. 

Zo krijg je een soort virtuele tentoon-

stelling waarbij kinderen kunnen ge-

nieten van elkaars werk. En ook thuis 

laten zien.

We hebben het allemaal best aardig 

op orde. Maar toch merkt iedereen 

dat dit niet de energie geeft die je 

normaal voor de klas krijgt. Het is 

alsof je een aantal weken rijdt op 

een fiets met slappe banden. Je 

gaat wel vooruit maar het kost een 

hoop energie. Iets wat je niet tijden 

kunt volhouden. Niet alleen voor 

stamgroepleiders, maar ook en vooral 

voor de kinderen. Het kost meer dan 

het oplevert. Er mist iets wat moeilijk 

in woorden is uit te drukken. Chemie. 

Sfeer. Er mist een gangmaker, die al-

leen zijn rol kan nemen, als er contact 

is tussen kinderen in dezelfde ruimte 

– ongehinderd door stroomdraden, 

schokkerige satellieten, wiebelige wifi, 

chaos op de glasvezel.

 

Blijde boodschap
Binnenkort gaan de scholen op halve 

kracht open. We hebben gekozen voor 

De boodschappen zet ik in de gang 

van het appartement van mijn tante. 

Ze heeft op het moment dat ik op de 

vierde verdieping ben aangekomen de 

deur al opengezet en staat in haar flat 

te wachten aan de andere kant van 

de gang, die ideaal genoeg, ongeveer 

anderhalve meter lang is. In deze tijd 

gaat zij liever niet zelf de deur uit voor 

de boodschappen.

Iedere week breng ik haar de bood-

schappen en bespreken we, met de 

hal als veilige buffer, even de stand 

van zaken in de maatschappij in het 

algemeen en het onderwijs in het 

bijzonder.

Keer op keer bedankt ze me alsof ik 

ik-weet-niet-wat-allemaal voor haar 

heb gedaan. In deze tijd werk ik thuis 

voor de klas en kan ik op donderdag 

of vrijdag mooi even de boodschap-

pen voor haar halen. Ik heb rond 

16.00 uur sowieso genoeg van het 

beeldschermonderwijs en didactisch 

muisklikken de hele dag. Dan is het 

heel fijn om deze onvrede even met 

mijn tante te delen die ik in ‘het oude 

normaal’ minder vaak zag. “We hou-

den de gang erin!”, grapte ze laatst, 

toen ik op het punt stond om te ver-

trekken. En dat doen we.

 

Escaperoom
Op school weten we de gang er ook 

aardig in te houden. Twee dagen 

na de schoolsluiting hadden we de 

boel digitaal op orde en konden de 

kinderen vooruit met taal, spelling, 

rekenen en begrijpend lezen. Ook 

halve stamgroepen. Met een goede 

verdeling tussen de drie jaren. Om te 

veel contact te voorkomen gaan we in 

gesloten stamgroepen werken – iets 

wat we voorheen, met wisselingen 

tussen stam- en niveaugroep, niet 

gewend waren. We zien dit als een 

kans om eens met deze werkwijze te 

experimenteren. Een kans waar we 

energie van krijgen. Sowieso is de 

herstart een blijde boodschap.

De boodschappen voor mijn tante 

draag ik voorlopig over aan mijn  

broer. Als bij mij de gang van zaken 

weer enigszins normaliseren, kom ik 

meer in contact met andere mensen. 

Wie weet of de gang van mijn tante 

dan net te kort blijkt te zijn.

Wat ik van deze periode meeneem? 

Dat we op school een flexibel team 

hebben. Dat meer rust in je thuis-

ritme fijn is. Dat heel veel achter een 

computer werken een energieslurper 

is. En dat boodschappen in iemand 

anders’ gang zetten haar, maar ook 

mij een hoop heeft gebracht. Niette-

min ben ik blij dat ik nu weer door de 

gangen van mijn school kan lopen.

Als je sommige 
media mag 

geloven, is deze 
generatie die 

nu al zés weken 
niet op school 

komt, gedoemd 
te mislukken

Op Kees’ school loopt het wel lekker – dat digitale onderwijs. Maar 
stamgroepwerk kun je het niet noemen, constateert hij: “Plotseling 

wordt je stamgroep gedecimeerd tot een stelletje individuen die vooral 
geen achterstand mogen oplopen.” Zijn tante, bij wie hij wekelijks 
boodschappen brengt, kon in de oorlog járen niet naar school en 

relativeert. 

Kees Groos
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dat hij last had van hooikoorts, vond 

ik toch niet prettig. De opwarming 

van de aarde, plastic soep, het uit-

sterven van soorten – dat ervaren 

we misschien eerder als een ‘risico’ 

dan een ‘gevaar’. Daar kan onderwijs 

natuurlijk een rol spelen: op welke 

patronen reageren we? Hoe luister je 

naar dergelijke intuïties?”

 

Ik kan het mondiale wel denken, 
maar mijn fysieke lijf zit nog steeds 
hier op een Zutphense zolder te 
videobellen.
“Precies. Het lichaam heeft een plek in 

de ruimte, het oriënteert zich op een 

concrete ruimte. Lichamelijkheid is de 

ruimte bewonen, schrijft de Franse 

fenomenoloog Maurice Merleau-Pon-

ty. Maar ook op dat punt valt veel te 

ontdekken: in deze tijd leer je anders 

denken over ruimte. Ik zie jou zitten 

en jij mij – we zijn in meerdere ruim-

tes tegelijk en hebben dit gesprek. De 

vraag is: waar vindt dit gesprek dan 

precies plaats? Is de centrale ruimte 

van het klaslokaal nu aan het veran-

deren?”

 

Hoe was de ervaring met jouw kleu-
terdochter en afstandsonderwijs?
“Het was boeiend om haar beter 

te leren kennen als iemand die de 

wereld leert te begrijpen en die jij iets 

daarvan mee kan geven –voorbij de 

dingen die we toch al deden, als haar 

leren fietsen. Wat me het meeste bij 

zal blijven, is de goede band die we 

samen hebben opgebouwd. Voor haar 

was het ook leuk, om misschien wat 

meer aandacht te krijgen dan kan in 

een klas met dertig kinderen.”

 

Hoe zag afstandskleuteronderwijs 
eruit? Lukte het om daar spel en het 

Ik las je tweets over het bezorgen 
van je boek per racefiets in een 
straal van dertig kilometer om 
je woonplaats, en over het spel 
‘handvoetbal’, dat je dochter van 4 
bedacht had, waarbij ze telkens de 
regels in haar voordeel aanpaste. 
Hoe is de lockdownperiode voor jou 
geweest?
“Apart, bijzonder. Af en toe leek het 

een experiment voor de toekomst: 

om gezondheidsredenen blijken we 

snel te kunnen schakelen en ons ge-

drag te kunnen aanpassen. Wanneer 

we eerder nadachten over de veran-

deringen die nodig zijn om tot een 

menselijkere economie te komen, of 

tot een leefbaar klimaat, meenden 

we dat ons gedrag daarvoor veel te 

vast lag in moeilijk te veranderen 

patronen. Het is toch positief te kun-

nen constateren dat het à la minute 

te veranderen is. Dat we een groot 

plastisch vermogen hebben. Tech-

niekfilosoof Peter Paul Verbeek zei pas 

in een interview dat het lijkt of veel 

zaken nu vloeibaarder zijn, en dat dit 

misschien het moment is om dingen 

te veranderen, voordat ze straks weer 

gaan stollen.”

 

Mooi beeld, vloeibaarheid en 
stolling. Misschien is het zo dat we 
zo snel kunnen schakelen, omdat we 
bij een zich verspreidend virus – met 
dagelijkse statistieken van ic-opna-
mes en sterfgevallen – een direct 
gevaar voor ons lichaam voelen, 
terwijl die ecologische rampspoed 
nog altijd wat verder weg lijkt.
“Gevaar is belangrijk voor het li-

chaam: het lichaam is een ‘apparaat’ 

om gevaar mee te herkennen. Iemand 

die niest, doet je nu terugdeinzen. 

Dat een vriend die ik gisteren trof zei 

Mensenkinderen

“Noem het geen social distancing, maar physical distancing. Sociaal zijn we dichter bij elkaar 
dan ooit”, stelde iemand op Facebook in de vroege dagen van de Nederlandse ‘intelligente lock-
down’. Maar voelde het bij ons afstandsonderwijs niet ook alsof er sociaal iets ontbrak, als wij 
niet bij elkaar in de groep konden zijn? Filosoof Aldo Houterman onderzoekt hoe de rol van het 

lichaam in ons kennen, weten, ervaren: “Een onderliggende aanname van een les via Zoom is dat 
je leert met je hoofd.”

Het 
grote
interview

Ik wil 
deze periode 
graag zien 
als een 
experiment 
voor de 
toekomst

Foto: Joop Luimes

Filosoof Aldo 
Houterman over 

het lichaam 
in tijden van 

afstandsonderwijs

Geert Bors

Onderwijs in lockdown. We zaten in Teams, Meet of Zoom. We zagen onszelf en onze kinderen zitten in de thuisom-

geving. We ervoeren een ander samenzijn en leerden onszelf op nieuwe manieren kennen. Vermoeiend was het soms 

ook. En er was gemis aan het met elkaar in de groep en op het plein zijn. Aan elkaar echt in de ogen kijken. Aan iemand 

kunnen peilen met een wenkbrauwbeweging, een snelle glimlach, een hand op de schouder. Een goed moment om eens 

te praten met ethiekdocent Aldo Houterman – van opleiding een filosoof van cognitie en kunstmatige intelligentie, maar 

steeds meer filosoof van het lichaam en van lichamelijk ‘weten’ geworden. Tegen de dominante trend van Dick Swaabs 

Wij zijn ons brein in, schreef hij het boek Wij zijn ons lichaam (2019). De leidende vraag: wie zijn wij, met onze stamgroep, 

in tijden van online-onderwijs?

sociale leren, dat zo essentieel is 
voor kleuters, in aan te brengen?
“Nu je zegt, er waren best veel tradi-

tioneel schoolse opdrachten. Terwijl 

samen spelen zeker zo belangrijk is 

voor kleuters, net als leren omgaan 

met de ‘lastige jongetjes’ of kinderen 

die je niet zo liggen. Maar ook met 

het afstandsonderwijs zie je dat veel 

leeractiviteiten lichamelijk zijn, denk 

alleen al aan lezen met je wijsvinger 

of tellen met je vingers. Zelfs sterk 

cognitieve activiteiten steunen op een 

lichaam.”

 

Je postte een foto na het geven 
van een college aan je studenten. 
Hoe weeg jij jouw filosofie van het 
lichaam mee in het welslagen van 
zo’n college, als er geen gedeelde 
fysieke ruimte is waar jij en je stu-
denten elkaar ontmoeten?
“Wat ik denk is dat we in zoom- 

onderwijs makkelijk vergeten dat we 

een lichaam hebben. Zeker kinderen 

hebben de neiging te gaan trappelen, 

tikken, leunen. Je hele lichaam doet 

mee in het leren. Het is ook vermoe-

iend: je moet je disciplineren, stil 

blijven zitten en in de camera kijken. 

Er zijn volgens mij meer racefietsen 

verkocht in de afgelopen tijd en je ziet 

steeds mensen in het park bezig met 

oefeningen: na die uren achter het 

scherm, wil je bewegen.”

 

De Taipeise schoolleider Sherry Hsia 
[pagina 28-31] zegt dat het voelde 
als ‘terug bij af zijn’: Teams-onder-
wijs als weinig meer dan kennis- 
productie. De alwetende leraar ver-
telt, de leerling neemt op en repro-
duceert. Herken je dat?
“Het klopt wel dat een onderliggende 

aanname van een Zoomcollege is 
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opdraag, heeft kritiek op het beeld dat 

de wereld bestaat uit solide objecten. 

Nee, zegt Serres: lichamen zijn van-

zelf al in beweging, in hun energie- 

huishouding, in hun adaptief vermo-

gen. Ze bewegen met de stroom mee 

of wijken juist af in hun koers. Zo is 

dat in een groep kinderen ook: alle 

individuele kinderen hoeven niet het-

zelfde te zijn, dezelfde visie te heb-

ben, maar toch gaat het ten diepste 

om dat samen bewegen.”

 

Je haalt Serres aan, als hij spreekt 
over hoogspringers dat ze zichzelf 
‘boven hun ziel’ uitgooien en dat 
honkballers ‘hun ziel zoeken door 
naar de bal te luisteren’: “Onze ziel 
is niet te vinden op een onverand-
erlijke plaats, maar op onvoorziene 
plaatsen: in het lichaam zelf of in de 
nabije omgeving.” Hoe is dat voor 
een ervaren leraar? Waar bevindt 
zich diens ‘ziel’ in een sociale ruimte 
waar meer ‘lichamen’ en ‘zielen’ bij 
elkaar zijn?
“Dat is een vraag waar ik veel mee 

bezig ben. Afhankelijk van welke 

klassieke bron je raadpleegt, was 

het traditionele idee dat ‘de ziel’ ge-

situeerd zou zijn in de pijnappelklier 

of in het hart. Iets dat we meedragen 

in ons lichaam, of dat in een hemel 

zou zijn. Bij Serres, maar ook bij  

Merleau-Ponty is het idee dat het 

lichaam zich altijd ergens op oriën-

teert. Op de ruimte, in Merleau- 

Pontys geval. Ik denk dat hij zou 

zeggen dat als je luistert naar een 

leerling, je ‘ziel’, je aandacht, niet in 

je hoofd is, maar bij dat kind. Mijn 

hersenen zijn daar dan niet letterlijk, 

maar mijn lichaam is daar gericht. We 

kunnen ons verplaatsen in de ander, 

omdat we een lichaam hebben. In 

filosoof Michel Serres denkt in 

stromen en golfbewegingen en stelt 

dat we altijd al in beweging zijn. Dat 

klinkt poëtisch of metaforisch op het 

eerste gehoor, maar als je nadenkt 

over het lichaam, dan is dat beeld 

kloppend en behulpzaam: we hebben 

stemmingen en die gaan ook weer 

over. Het fluctueert. Als mens, zijn we 

gemaakt uit hetzelfde materiaal als de 

planeet, en zijn evolutionair verbon-

den aan andere organismes, dus we 

dragen dat allemaal in ons mee. Dat 

is een tegenbeeld tegen ‘het lichaam 

als machine’, die bestaat uit te ver-

vangen onderdelen.”

 

Een klas ook. Er is geen ‘onderdeel 
vervangen’, als er een nieuw kind 
in de groep komt. Dat doet juist de 
hele levende, sociale structuur een 
stukje verschuiven.
“Zeker. Een andere stemming treedt 

binnen. Serres, aan wie ik mijn boek 

structuur niet duidelijk: het is een 

heel intelligente organisatie, zonder 

dat het topdown gestuurd is. Dat zie 

je in het totaalvoetbal ook, met het 

zelforganiserend vermogen van het 

team waarin iedere speler zowel aan-

valler als verdediger is.”

 

Opeens zie ik dat peloton als een 
spreeuwendans. Zo’n bewegende 
groep is misschien ook een fijne 
manier om je klas te bekijken. In het 
Jenaplan wordt uitgegaan van de 
stamgroep als een gemeenschap, 
waarin ieder kind zijn eigen inbreng 
heeft.
“Wat ik ook uit de sport haal:  

lichamen bewegen vanuit zichzelf.  

Die hoeven niet in beweging te 

worden gezet. Een kind leert ook 

vanuit zichzelf al. Die drive hoef je 

niet te activeren, behalve dan dat het 

misschien op dat moment net anders 

leert dan je zou willen. De Franse  

‘één lichaam gezamenlijk aanvalt of 
verdedigt’ is dan een weerslag van 
‘een horizontaal organisatiemodel 
dat improvisaties van individuen 
stimuleert zolang ze het collectieve 
belang dienen.’ Zou je zoiets ook 
kunnen zeggen over een Neder-
landse stijl van onderwijzen?
“Hm, inderdaad. In het wielrennen 

zie je dat beeld nog sterker: een 

peloton als een lichaam. Je ziet een 

lichaam dat bestaat uit allerlei kleine 

lichamen: de renners, zonder dat het 

een noodzakelijke vaste vorm hoeft 

te hebben. De vorm bestaat in het 

gezamenlijk bewegen. Het peloton 

laat ons anders kijken naar organi-

saties, betoog ik in mijn boek. Niet 

meer het beeld van een organisatie 

als een machine, maar iets dat zich 

voegt naar wat er in de omgeving aan 

de hand is – een harde rukwind of 

een coronacrisis bijvoorbeeld. Ook in 

een wielerpeloton is de hiërarchische 

dat je leert met je hoofd. Ook in de 

manier waarop kennis er aangeboden 

wordt: vaak kijk je naar een scherm, 

een powerpoint, een schema, zoals 

we eerder naar het bord keken. Het 

is een boek, maar dan geprojecteerd. 

Het idee is dan dat kennis uit één 

centrum komt, dat de leraar moet 

vertalen naar de leerling.”

 

Maar jij ziet ook mogelijkheden.
“Ja, ik wil het ook graag zien als een 

experiment – een manier om na te 

denken over wat onderwijs nou is. 

Wat verstaan we onder leren, welke 

omgeving is er geschikt voor? Het 

is óók democratiserend om twintig 

gezichten in één scherm te zien, 

waaronder het jouwe als docent. Ik 

voel me dan ergens toch minder ‘de 

docent voor de klas, met de waarheid 

in pacht’. Ik laat studenten break-out-

sessies doen, waarin ik dan langskom. 

Studenten vinden het gemakkelijker 

om zelf dingen uit te gaan zoeken, 

doordat de orde van de klas niet ver-

stoord raakt, als je er even een andere 

site, een andere bron bij pakt en verd-

er denkt. Je ziet elkaars huiskamer, 

wat een gevoel van gelijkwaardigheid 

voedt. Een moeizaam opgestoken 

vinger in een fysiek klaslokaal wordt 

nu vervangen door een vraag per 

chat. Ik krijg ook veel meer mails 

achteraf dan normaal. Dat alles kleurt 

de experimentele ruimte, voorbij alle 

tekortkomingen, ook met voordelen 

in.”

 

In Trouw werd een stuk uit je boek 
aangehaald, waarin je sprak over 
hoe een voetbalstijl tekenend kan 
zijn voor de maatschappij van een 
land. De Nederlandse stijl van het 
‘totaalvoetbal’, waarin het team als 

een dialoog in de klas, wordt het 

onderwerp van gesprek eigenlijk die 

‘ziel’. Daar probeer je je, met je ge-

dachten, je concentratie, je aandacht, 

toe te verhouden. Daar is dan de ‘ziel’ 

van het gesprek en van de groep.”

 

Zegt jouw ‘main man’ Serres  
hetzelfde?
“Bij hem is nog heel belangrijk dat 

je je ook verhoudt tot de toekomst. 

Dat wat je nu zegt of denkt, ook een 

anticiperen is op wat je mogelijk gaat 

doen. Leren, onderwijzen, is daarmee 

ook niet gericht op reproduceren, 

maar het is ook normatief, ethisch 

geladen, omdat je denkt en spreekt 

met een intentie van wat goed is voor 

de toekomst. Dat is belangrijk om ex-

pliciet te maken: dat er in wetenschap 

en in onderwijs ook altijd vooronder-

stellingen zitten over wat het goede is 

om naartoe te werken.”

Alle kinderen 
hoeven niet 
hetzelfde te zijn, 
dezelfde visie te 
hebben, maar toch 
gaat het ten diepste 
om dat samen 
bewegen
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Judith leest Petersen

‘Opvoeding is gelijk aan het leven’, leest Judith Knapp bij Peter Petersen: 
zijn opvoedingskunst gaat over het wakker kussen en verder polijsten van 
het wezenlijke dat in ieder van ons in aanleg aanwezig is. Ze ervaart het als 

woorden van troost, want ze weet niet altijd even duidelijk waar ze goed aan 
doet in deze coronatijd. Dapper zijn, dus. Vertrouwen hebben. Voorleven. Er 
zijn als opvoeder – dat is een goed begin. En een doorgaande levensopgave.
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Daar gaan we dan, 
opnieuw de 

schoolbanken in!

Judith Knapp

Naar hoop, naar verlichting hunker ik. 
Net als iedereen.

ben in al die mensen die zo ongelooflijk hard werken om 

ons land, onze wereld weer gezond te maken. Het is aan 

mij om een manier te zoeken om mijn gevoel, zo goed als 

mogelijk, te parkeren en mijn ratio op volle toeren te laten 

draaien. En wie kan me daar beter bij helpen dan Peter 

Petersen zelf.

 

Verbinding
Ter voorbereiding besluit ik het boek Het kleine Jenaplan 

nogmaals ter hand te nemen. Het was al de nodige jaren 

geleden en ik las het nu op een andere manier dan des- 

tijds. Inmiddels ben ik ouder, mag ik werken als stam- 

groepleider en ben ik zelf moeder. Ik wil op zoek gaan naar 

elementen die me kunnen helpen in deze ongekende  

situatie. Petersen heeft, zoals we allemaal weten, prach-

tige inzichten over opvoeding en onderwijs waarbij 

verbinding een onmisbaar element is. En verbinding is 

altijd, maar volgens mij zeker nu, cruciaal.

Die verbinding was de afgelopen periode noodgedwongen 

anders. We krijgen nu de kans om kinken in de kabel te 

herstellen en verbindingen-met-zwak-signaal nieuw leven 

in te blazen. Maar het kan ook zijn dat we ontdekken dat 

de verbinding zo sterk was dat deze, ondanks de onge-

kende situatie, stand heeft gehouden.

Wanneer ik start met lezen, raak ik – zoals te verwachten 

viel – meteen gefascineerd door Peter Petersens kijk op 

opvoeding en opvoeden. Hij geeft een unieke inhoud aan 

‘opvoeding’. Hij koppelt dit begrip als het ware los van het 

werkwoord ‘opvoeden’. Onder opvoeden verstaat hij “een 

ontwikkelingsproces dat mensen doormaken en dat gericht is 

op het ‘Geest’ worden, op de ontplooiing en volmaking van het 

wezenlijke dat in hen in aanleg aanwezig is en streeft naar reali- 

sering. Opvoeding is gelijk aan het leven”.

 

Vergeestelijking
Wat een waanzinnig mooi, maar ook confronterend 

inzicht. Petersen maakt gebruik van de term ‘Geest’, 

vergeestelijking. Hij ziet vergeestelijking als een moge- 

lijkheid die enkel voor mensen is weggelegd. De mens 

verschilt van alle andere levende wezens, stelt hij, omdat 

we bewust kunnen zijn van onszelf, van waarden en van 

het absolute.

Wat dit alles nog mooier maakt, is dat hij zijn kijk op 

IK weet niet waar ik goed aan doe, ten tijde van deze coro-

nacrisis. Niet als ouder, als opvoeder, zelfs niet als mens. 

Net als iedereen begeef ik me in een beangstigende, 

ongekende situatie. Letterlijk ongekend, want met niets 

te vergelijken in de recente geschiedenis. Luisterend naar 

mijn ooms en tantes, allen op leeftijd, kan ik concluderen 

dat zij de angst en onzekerheden herkennen van de oor-

logstijd. Het moet voor hen een vreselijke herbeleving zijn.

Naar hoop, naar verlichting hunker ik. Net als iedereen. 

Ergens wil ik de wetenschappers en virologen geloven. 

Ik wil hun uitleg en verklaringen maar wat graag tot me 

nemen en alle positieve elementen uit deze dramatische 

situatie filteren en innig koesteren. Tegelijkertijd kan ik de 

enigszins tegenstrijdige berichten van wetenschappers 

uit buurlanden maar moeilijk negeren en lijkt mijn fragile 

kaartenhuis, gebouwd door hoop, bij het minste of gering-

ste in elkaar te vallen. Dus waar doe ik eigenlijk goed aan?

 

Vertrouwen
Advies van hogerhand negeren en het – gevoelsmatig – 

meest veilige scenario voor mijn gezin en mezelf volgen is 

geen optie. Het zou betekenen dat je de deuren sluit en de 

komende periode kiest om in een naïeve bubbel te leven, 

weg van alles wat je geliefden kwaad zou kunnen doen. 

Dat klinkt mooi, maar is verre van realistisch. De werkeli-

jkheid komt al snel om de hoek kijken en maakt de meest 

moeilijke levensles wederom duidelijk: opvoeden is loslat-

en, accepteren en toezien, opvoeden is durven. Het bete-

kent dat je kinderen zelf de kans geeft te leren, te voelen, 

te ervaren. Dat kan nooit wanneer je ze vastketent in een 

onzichtbare, verstikkende illusie.

Rest mij dus te vertrouwen, te luisteren naar de regels die 

gemaakt zijn om ons allemaal te beschermen om zo een 

bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij als een 

volwassen en verantwoordelijk mens. Recht je rug, wees 

dapper en wees mens. Dit is het moment bij uitstek om 

een bijdrage te leveren aan de genezing van de wereld, 

een gigantische verantwoordelijkheid, niet te overzien, 

maar van cruciaal belang.

Van thuis uit heb ik geleerd vertrouwen te hebben in de 

kennis van hen die weten wat ze doen. Het spreekwoord 

‘schoenmaker blijf bij je leest’ lijkt nu meer dan ooit van 

toepassing. Ik wil dan ook niets liever dan vertrouwen heb-

Judith leest Petersen
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“Waarom vonden jullie het naar 

school gaan eigenlijk zo spannend?” 

Ik sta te koken en onze meiden staan 

bij me. Ik had de vraag vorige week 

al vaker gesteld, maar beantwoord 

kreeg ik hem toen niet. Dat de scho-

len weer open gingen was heel leuk 

maar ook spannend, vonden ze en 

daarom had jongste dochter vaak last 

van buikpijn en kon oudste dochter 

moeilijk in slaap komen. Nu de eerste 

schoolweek bijna voorbij is, zijn de 

klachten verdwenen als sneeuw 

voor de zon. We hebben thuis twee 

opgewekte meiden. Toch kan ik het 

niet laten: 

‘Waaróm vonden jullie het nou zo 

spannend?’

Oudste dochter denkt na. Zegt dan: 

“Ik was bang dat het zo streng zou 

zijn.” Ik kijk haar vragend aan. Onze 

vriendelijke school streng? “Alles 

in de wereld is opeens zo streng 

geworden”, stelt ze. “Je mocht 

opeens niet meer naar school. Je 

moet steeds je handen wassen. Ik 

mag niet meer mee naar de winkel. 

Oma mag niet meer komen oppas-

sen. Ik mocht niet meer afspreken, 

niet naar ballet en zwemmen. Als je 

hoest, moet je thuisblijven. Alles is 

streng, dus ik dacht dat school ook 

streng zou zijn geworden.” “Was 

dat ook zo?” “Nee, het was meteen 

weer gewoon. Ik dacht dat het streng 

zou zijn, omdat de ouders niet mee 

naar binnen mochten en er opeens 

afspraken waren over de looproutes 

bij school, maar toen ik de hartjes op 

de stoep zag en die mooie vlagge-

tjes werd ik heel vrolijk. Mijn juf was 

gewoon buiten op iedereen aan het 

wachten en ze zag me meteen toen 

ik aan kwam lopen.”

 

Het antwoord van oudste dochter 

maakt me trots. Wat hebben we 

veel besluiten moeten nemen de 

afgelopen weken. Dat viel niet altijd 

mee, er waren zoveel zaken waar je 

opeens rekening mee moest hou-

den. Bij ieder besluit hebben we 

steeds gedacht wat het beste voor 

de kinderen zou zijn en zo hebben 

we ook de opening van de school 

vormgegeven, kijkend door de ogen 

van een kind. Het moest een warm 

en veilig welkom worden, dus kozen 

we voor slingers met hartjes die 

het schoolterrein markeerden, een 

geschreven boodschap voor ouders 

op een schoolbord, vrolijke platen 

en gekleurde harten op straat die 

aangaven afstand te houden en alle 

teamleden die op de hoeken van de 

straat, in de tuin van de school, bij 

alle ingangen en bij de fietsenstalling 

de kinderen en ouders verwelkom-

den. Zo deden we het afgelopen 

maandag en zo hebben we het alle 

dagen gedaan deze week. Ook als de 

school was afgelopen stonden we 

met hele team buiten. In de school 

hebben we geen indrukwekkende 

veranderingen aangebracht. Natuur-

lijk houden we de officiële richtlijnen 

in acht, maar bovenal is de school 

gewoon de school gebleven.

 

Luisterend naar mijn dochter, weet 

ik dat we geslaagd zijn. School voelt 

warm en veilig, ook al is de wereld 

streng geworden.

 

Eline Kuipers is stamgroepleider op jena-

planschool De Pandelaar in Gemert

De wereld is opeens zo 
streng geworden

Eline Kuipers

We krijgen de kans om kinken in de kabel te herstellen en 
verbindingen-met-zwak-signaal nieuw leven in te blazen.

koppelde gevoelens, vormt ons. Het raakt, het laat groeien 

en ontwikkelen, het sterkt. Elke dag weer opnieuw. Dat 

lijkt me het grootste goed dat we onze kinderen kunnen 

schenken.

 

Veerkracht
Daar gaan we dan, opnieuw de schoolbanken in. Te mid-

den van onze wonderlijke, waardevolle wereld om onze 

kinderen de kans te bieden te worden tot mooie, verant-

woordelijke, krachtige en unieke wereldmensen.

Ik open de deur en verwelkom, weliswaar op afstand, de 

kinderen. Ze stralen! En ik merk dat ik een glimlach niet 

kan onderdrukken. Hun jonge enthousiasme werkt aanste-

kelijk en maakt mijn dag bijzonder. Ik zie hen, geniet van 

hun aanwezigheid en dan realiseer ik me ten volle, los- 

laten is een must. Vertrouwen op deze jonge mensen die, 

zo lijkt het, beschikken over een immense veerkracht en 

uniciteit.

opvoeden, loskoppelt van het werkwoord ‘opvoeden’. Het 

werkwoord legt hij uit als de som van de door mensen 

bedachte en toegepaste maatregelen. Ter verduidelijking 

gebruikt hij de term ‘opvoedingskunst’.

Petersens verfrissende kijk op opvoeden en opvoedings- 

kunst werkt voor mij als stamgroepleider, maar zeker ook 

als moeder, ontzettend troostend. Het maakt dat ik zaken 

weer rationeel kan benaderen, dat ik kinderen blijf zien als 

individuen die, elk op hun eigen manier, de wereld willen 

ontdekken, ongeacht hoe deze er nu aan toe is. En de 

wereld is immers een groot iets, gevuld met prachtige, uit-

zonderlijke elementen. Met mensen, dieren, planten. Bron-

nen van energie die effect hebben op zichzelf, anderen en 

daarmee op alles en iedereen.

Naast het wonderlijke, het ongrijpbare, kan de wereld 

ook een plek zijn waar verlies, treurnis, angst en verdriet 

heerst. We komen allemaal uitdagingen tegen die veel van 

onze draagkracht eisen. Maar dat alles maakt nou juist 

het leven meer dan de moeite waard. De diversiteit aan 

gebeurtenissen, persoonlijke ervaringen en daaraan ge-
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Petersens 
verfrissende kijk 
op opvoeden en 

opvoedingskunst 
werkt troostend, 

voor mij als 
stamgroepleider, 

als moeder.
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Freinet ontmoet 
Petersen aan de 
Nederrijn

Schoolportret: 
Vernieuwingsschool De Windroos

9 juli 2019. Een tocht per auto naar 

Wijk bij Duurstede voert vanaf de A12 

langs bochtige weggetjes en dijkjes, 

door bos en uiterwaardenland. Hoe-

wel te midden van jaren ’70-bebouw- 

ing oogt ook de omgeving van ver-

nieuwingsschool De Windroos groen, 

met een moestuin en insectenhotels, 

bomen en struiken. Als automobilist 

moet je de laatste scherpe bocht, die 

de Karolingersweg langs de school 

maakt, goed doorkijken.

Een uurtje later zal schoolleider Jan 

Overweel vertellen over een meisje 

dat een paar jaar geleden bijna om-

vergereden werd op een zebrapad 

vlakbij. De paniek van het kind en de 

herkenning van haar klasgenoten dat 

het een gevaarlijk punt betrof, maak-

ten dat het voorval meteen onderdeel 

werd van het levend leren op school: 

“Een brief naar de burgemeester is 

een serieuze taalopdracht”, stelt Over-

weel. “Wat is handig om te zeggen? In 

welke bewoordingen?”

De gemeente nam contact op. De po- 

litie kwam de situatie bekijken, met 

de kinderen. Het leidde tot het plaat-

sen van een waarschuwingsbord voor 

automobilisten. “Het gaat er niet om 

om activistische, strijdbare kinderen 

te creëren, maar dat kinderen snap-

pen dat de buitenwereld connecties 

heeft met de wereld in school. Toen 

we de plaatsing van het bord gingen 

vieren met een fotomoment, zei een 

jongen: ‘Dan moet er vóór de bocht 

ook een bordje komen.’ Een gisse op-

merking, die nogmaals onderstreepte 

wat het betekent om je tot je omge-

ving te verhouden en dat je dingen in 

de buitenwereld kunt bewerkstelli- 

gen.”

 

Klusklas is geen vogelhuisje tim-
meren
Jan Overweel ontvangt op zijn kan-

toor, maar al halverwege het gesprek 

stelt hij voor de groepen in te gaan. 

Jan werkt sinds 1987 op school, eerst 

als leerkracht, later als coördinator en 

zo schoof hij een decennium geleden 

op naar het schoolleiderschap. “Ik 

ben hier al die jaren gebleven omdat 

ik steeds verschillende dingen heb 

kunnen doen, maar ook omdat een 

school die door bewust-kiezende ou-

ders is opgericht uniek en onderschei-

dend is. Mensen in het vernieuwings- 

Geert Bors

De Windroos: vernieuwingsschool tussen Petersen en Freinet
Wijk bij Duurstede, een kleine rivierstad met zo’n 24.000 inwoners, heeft een bewonings-

geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd en is een voortzetting van Dorestad, het 

belangrijkste handelscentrum van Noordwest-Europa in de vroege middeleeuwen. Niet 

alleen uit de stad, maar ook uit het buitengebied komen kinderen naar vernieuwingsschool 

De Windroos, die in 1979 werd opgericht door ouders. Nog altijd kiezen ouders bewust voor 

het onderscheidende karakter van de school, waar kinderen ‘in de volle breedte van hun 

ontwikkeling gezien worden’. In de stichtingsjaren van de school kwam Jenaplan duidelijk 

in beeld, naast in mindere mate het freinetonderwijs. Voor een duidelijk ‘affiche’ van één 

van beide reformstromingen koos de school nooit. Inmiddels, ingegeven door onderwijsin-

houdelijke keuzes maar ook door een krimpende regio, zijn de jenaplanstamgroepen ver-

laten voor heterogene groepen van twee leerjaren en voert de Freinetinvloed in de school 

de boventoon. In 2019, ten tijde van het schoolbezoek dat de basis vormt voor dit portret, 

zaten er 155 kinderen op school.

Al 41 jaar is De Windroos een vernieuwingsschool 
die elementen uit het jenaplan combineert met sterk 
freinetonderwijs. Schoolleider Jan Overweel begon er als 
leerkracht in het eerste decennium van de door ouders 
opgerichte school. En hij bleef. Vaak draait het ‘levend 
leren’ er om het verder aanwakkeren van een vuurtje 
dat is gaan branden bij de kinderen: “Dat vinden wij van 
belang: dat kinderen gegrepen zijn door wat ze aan het 
ontdekken zijn.”

onderwijs staan meestal met passie 

in hun school. Die willen nét dat extra 

stapje zetten. Dat geeft energie.”  

Iedere ouder die hier komt, wordt 

eerst met Overweel ‘geconfronteerd’. 

“En dan nemen we je meteen mee de 

praktijk in. En dat werkt alleen als je 

kinderen spreekt. Als je reëel contact 

maakt.”

Reëel contact lijkt de sleutel tot alles 

op de school: tussen ouders en team, 

tussen leerkracht en kind, en vooral 

ook tussen de kinderen en hun om-

geving, de wereld waaraan ze hun 

lesstof ontlenen. Neem de ‘klusklas’, 

die in het schooljaar 2019-2020 van 

start gaat. Jan Overweel: “Het idee 

is niet dat je kinderen voor de hand 

liggende lesjes ‘handvaardigheid’ 

biedt. Niet ‘een cursus vogelhuisjes 

timmeren’. Nee, het gaat erom dat 

er in de schoolomgeving veel dingen 

zijn die gedaan moeten worden. Een 

kast die uit elkaar valt, de moestuin, 

noem maar op. Dat soort werk kun 

je uitbesteden aan de conciërge of 

aan ouders, maar het is juist goed om 

kinderen zich bewust te maken van 

hun leefomgeving.”

De schoolleider ziet voor zich hoe 

bepaalde klussen in de klusklas te-

recht komen, klussen die behapbaar 

zijn en waarvoor je verantwoordeli-

jkheid kunt dragen: “Als de kapstok 

los is, kun je die samen met je leerlin-

gen vastmaken. Daarmee wordt het 

ook hun kapstok. Dat heeft te maken 

met zorg en aandacht voor de plek 

waar je leeft en werkt. Dat streefde 

Freinet als opvoeder ook na. Het is 

niet alleen de factor ‘tafeltjes van 1 

tot 10’, maar het is de factor ‘leven’. 

Omgaan met elkaar, met de materi-

alen.”

 

Excellent in vrije teksten
Overweel kan ieder visiestatement 

onderbouwen met de pedagogisch- 

didactische gewoontes in de school, 

maar ook met anekdotes. Neem het 

moment dat de school – na grondig 

denkwerk – bewust het traject in-

stapte om het keurmerk ‘excellente 

school’ te krijgen. Het taalonderwijs, 

via de freinetmethode van ‘vrije tek-

sten’, was al jaren van hoog niveau 

en werd uitstekend gemonitord, ge-

dragen en gevoed door het team en 

freinetopleiders. Toen de Windroos 
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in de oren als oude wijn in nieuwe 

zakken.”

Anouk vult aan: “Ik denk dat het  

mooiste aan onze koers is dat onze 

visie al veertig jaar staat als een huis. 

We kunnen ons verhouden tot nieuwe 

tendensen in de maatschappij: gaat 

de trend naar opbrengstgericht of 

naar passend onderwijs, dan kunnen 

wij kijken wat past in onze visie – en 

hoe – en wat niet. Soms komen we 

daarmee tegen de stroom in te roeien 

en dat kost energie, maar de visie 

staat en dat onderscheidt ons in de 

regio.”

Ze verontschuldigt zich. Nog even wat 

computerwerk, maar straks komen de 

‘Bezige Bijtjes’, een groep leerlingen 

die Anouk wat extra uitdaging biedt: 

“Kom dan maar kijken…”

 

Frikadellen uit de Gouden Eeuw
In de keuken staan twee ouders  

– ervaren horecamensen – te werken 

met een groep kinderen. Frikadellen 

uit de tijd van Rembrandt, de Gouden 

Eeuw, staan op het menu.  

“Friká-dellen, geen tussen-n”, onder-

streept kok Roel. In de pan sudderen 

door bakkerstouw vastgehouden 

braadsels. Kok Kim geeft intussen 

aanwijzingen voor het aanbrengen 

van het touw bij de frikadellen die de 

pan nog in moeten. “Er zit citroen in, 

sinaasappel”, legt een kind uit. “Ehm, 

zout, peper, nootmuskaat…” “En 

gehakt natuurlijk”, vult een tweede 

aan. “In het gerecht zitten veel van de 

specerijen die de Gouden Eeuw naar 

Holland bracht”, verduidelijkt Kim. 

“Oké, deze lading is bijna klaar. Wie 

wil er zo proberen om bij een gare 

frikadel de touwtjes los te knippen.” 

Jan bekijkt het en wil graag weten 

van de groep hoe ze weten dat ze 

het vroeger zo maakten. “Uit een 

kookboek uit die tijd”, zegt een mid-

denbouwer, “Het is voorgelezen in de 

kring.”

Een lokaal verderop laat de ‘tijd van 

Rembrandt’ nog veel meer opleven. 

Een presentatietafel vol verftubes, de 

Nachtwacht, een geografische kaart 

met de Republiek der Zeven Verenig-

de Provincies gemarkeerd, schaaltjes 

kaneel, peper, kruidnagel en andere 

koloniale waren. En verderop een 

muur vol ‘tronies’ – Rembrandts 

afbeeldingen van gezichten in ver-

baasde, boze, verdrietige, uitbundige 

emoties, afgewisseld met moderne 

tronies van de kinderen. “Dit was een 

wat meer geleide opdracht, met het 

uitzoeken hoe je portretten schildert”, 

zegt juf Loes Vermaeten. “De vervolg-

stap is vrijer. Vaak werk ik met waar 

de kinderen zelf mee komen.” Ze sluit 

aan bij het voorbeeld van de gevaar- 

lijke verkeerssituatie bij het zebrapad: 

“Zo werkt ons onderwijs: alles wat bij 

de kinderen binnenkomt, daar heb je 

het over. Een strooiwagen die verijsde 

wegen komt ontdooien, kan leiden tot 

een onderzoek naar wat ijs kan doen 

smelten. Kinderen doen nooit zomaar 

iets: het is hun gewoonte te komen 

met beredeneerde ideeën over wat ze 

denken dat er gaat gebeuren. Bij het 

smelten van ijs was sambal bijvoor-

beeld een hypothese.”

Uitgebreid staat Loes stil bij hoe een 

vakantie met een boottocht onder 

de Zeelandbrug door, leidde tot een 

gesprek over verschillende type brug-

gen en zo tot een groot project over 

hoe de draagkracht van een brug 

werkt. Uiteindelijk mondde het uit in 

een experiment waarbij op basis van 

de opgedane kennis over brugcon-

inderdaad begin 2019 het predicaat 

‘excellent’ kreeg en het AD daarover 

rapporteerde met de kop “Feest bij 

‘rare’ maar nu ook excellente school” was 

dat meteen aanleiding om dat uitste-

kende taalonderwijs en opnieuw het 

idee van school-in-de-wereld-zijn te 

laten zien.

“Groep 6-7 was het niet met die kran-

tenkop eens en bedacht alternatieve 

titels. Kinderen en leerkracht namen 

contact op met het AD en daar kwam 

een reactie op. Over hoe de krant 

streefde naar prikkelende titels en dat 

het lang niet altijd de journalist is, die 

de uiteindelijke titel boven een stuk 

zet. Dat leverde een mooi gesprek op.” 

Dat de kinderen daarna verder gingen 

op het thema ‘media’, lag aan hun 

eigen betrokkenheid, aan het vuurtje 

van nieuwsgierigheid en enthousi-

asme dat ontbrand was: “Dat vinden 

wij van belang: dat kinderen gegrepen 

zijn door wat ze aan het ontdekken, 

aan het doen, zijn.”

Veertig jaar koersvast
Een vernieuwingsschool, die bewust 

kiest – inmiddels meer voor freineton-

derwijs, maar met behoud van sterke 

jenaplanelementen – stáát voor een 

visie. Voor een brede ontwikkeling van 

kinderen. “Ja, we hebben kwalitatief 

hoogwaardig taal- en rekenaanbod,” 

stelt Overweel op de gang, bij het 

smalle kamertje waar ib’er en groep 

8-leerkracht Anouk Geelen zit, “maar 

het hogere doel is dat wij – samen 

met ouders – van de kinderen mooie 

mensen willen maken.” Dan denkt hij 

aan creatief zijn, oplossingsgericht 

kunnen denken, zelfkennis opdoen en 

verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

“Twenty-first century skills klinken ons 

structies, een heuse brug gebouwd 

moest worden over de ‘kuil’ in de 

centrale hal, waarover een kind moest 

kunnen lopen.

 

Ssht, geheime musicalrepetitie
Buiten wordt er gespeeld. Een groep 

jongens en meiden doen een zoek- en 

tikspel, op kruipdoorsluipdoorpaadjes 

en met lavendel ingeplante heuvels. 

Waar net een achtervolging heeft 

plaatsgevonden en er een broekspijp 

langs de lavendel is geschurkt, stijgen 

hommels en een zoete bloemengeur 

op.

Binnen wordt de musical gerepeteerd 

– een verhaal waarin alle groep 8’ers, 

jaren na hun vertrek van school, al-

lemaal op hetzelfde moment in New 

York komen. De een omdat hij altijd 

al wilde reizen met een camperbusje; 

de ander omdat haar danscarrière 

haar hier gebracht heeft. “Daar heb je 

Hilde!” “Zou het haar gelukt zijn een 

beroemde topdanseres te worden?”, 

acteren twee kinderen. Ieder heeft 

iets van zijn dromen waargemaakt 

en het toeval wil dat New York daar 

telkens iets mee te maken heeft. 

Uiteindelijk gaat de groep naar een 

awardshow, waar voor iedere leer-

kracht van de school een ‘Hoe hebben 

jullie het met ons uitgehouden?’-prijs 

uitgedeeld wordt.

De repetitie wordt geleid door een 

moeder, die zelf hogeschooldocente 

in Utrecht is. Een paar kinderen han-

teren een strikt deurbeleid: geen leer-

kracht mag hun werk al zien.

 

Lef en vertrouwen
Jan is benieuwd wat zijn gast opge-

merkt heeft. Hij knikt bij de obser-

vaties. Waar je het meest het karakter 

van de school aan herkent, meent 

hij, is in de manier van kijken naar 

kinderen. De rol die je hen geeft. De 

ruimte om met hun ervaringen te 

komen. De verantwoordelijkheid die 

je hun toekent. “Het gaat er vooral 

om het lef te hebben om het als leer-

kracht anders te doen. Wanneer je als 

context de doelen van het jaar in je 

hoofd hebt en beseft dat je daar op 

verschillende manieren kunt komen, 

komt er vertrouwen om mee te gaan 

in de flow van wat er speelt. Soms 

moet je begrenzen, maar bij veel kun 

je kijken naar wat zich aandient en 

daarop verder bouwen.”

 

Slotnoot. Dit artikel is een tijdreis. Het 

kijkt terug naar vorig jaar juli, ver voor 

de coronacrisis, toen eindmusicals en het 

slotkamp nog zonder vraagteken op de 

schoolagenda stonden. Het vormt ook het 

sluitstuk van een jaargang die begon met 

een themanummer over de relatie tussen 

jenaplan- en freinetonderwijs en waarin 

in de loop van het jaar de relatie tussen 

Peter Petersen en Célestin Freinet bleef 

opduiken.



18 062020 Mensenkinderen 19

zon, niet tegen het zonlicht. Hij heeft 

een ernstige vorm van Dermatitis 

solaris. We zien in de stamgroep een 

jongen met een huiduitslag, blaasjes, 

een schilferende huid en daarbij zwel-

lingen. Hij mag niet in het zonlicht en 

is aan huis gebonden. Het doet pijn 

en de jeuk is bijna ondraaglijk.

Iedereen in de groep is diep onder de 

indruk en sommige kinderen moeten 

huilen. “Als de zon onder is, kunnen 

we naar buiten”, legt Joshua’s vader 

uit. “Als de maan schijnt, gaan we 

samen spelen en vertellen elkaar ver-

halen.” Niemand in de groep maakt 

een vervelende opmerking. Ieder-

een is betrokken en leeft mee. In de 

stamgroep maken we pakketjes voor 

Joshua. Het zijn zelfgemaakte kleur-

platen, puzzels en gedichtjes. Samen 

met mij als stamgroepleider brengen 

we de pakketjes naar zijn huis.

Joshua heeft een grote passie en dat 

is tekenen. Hij is er erg goed in en 

voor de schoolkrant maakt hij vaak 

illustraties. Als wij bij hem thuis ko-

men, zien we Joshua samen met zijn 

twee jongere broertjes aan tafel zitten 

tekenen. Ze maken strips. Dit is iets 

wat ze alle drie heel goed kunnen.

 

Het leven van Joshua staat al tijden 

in het teken van ziekenhuisopnames. 

Allerlei onderzoeken. Het uitproberen 

van verschillende medicatie. Kinderen 

mochten spaarzaam bij hem op be-

jongens in de groep zijn zeer enthou-

siast. De meisjes maken een mooie 

tekeningen met opbeurende tekstjes 

voor hem.

 

Joshua heeft een zeer ernstige vorm 

van zonneallergie. Hij is al weken, 

maanden niet op school en niet in 

de stamgroep geweest. Hij is ziek en 

iedereen maakt zich zorgen. Met een 

pet met een grote klep over zijn ogen 

is hij op een ochtend in de groep ge-

Wars opgesteld. Verschillende action 

figures nemen een strategische po-

sitie in. Een speederbike is aanwezig 

en het voertuig van Jabba the Hutt is 

er ook. Maar veel aandacht gaat naar 

de Millennium Falcon, het impone-

rend snelle schip van de schelm-held 

Han Solo. Joshua heeft hem met zorg 

prominent opgesteld op een van de 

tafeltjes. Naast Han, heeft hij ook de 

poppetjes van Darth Vader en Luke 

Skywalker meegenomen. Vooral de 

“This is your destiny, Luke Skywalker”. 

Een dreigende, diepe, gedragen stem. 

Hij komt uit een jongetje van een 

jaar of acht. Het is een vrijdagmiddag 

in de stamgroep. De laatste dertig, 

veertig minuten van de schoolweek. 

We hebben onze speel- en crea-peri-

ode. Deze stem komt van Joshua. Hij 

is deze middag op bezoek in de groep 

en iedereen is blij.

In een van de hoeken van het lokaal 

zijn allerlei speelattributen van Star 

Remko Fijbes
 

This is your 
destiny, Joshua

komen en samen met zijn vader heb-

ben ze uitgelegd wat er met hem aan 

de hand is. We kunnen zijn ogen bijna 

niet zien. Joshua kan niet tegen de 
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Afstandsonderwijs? Je huis amper uit mogen? De corona-lockdown deed 
Remko denken aan zijn leerling Joshua. Een hevige zonneallergie kluisterde 
Joshua vaak aan huis, als hij niet in het ziekenhuis lag. Maar voor zijn 
groepsgenoten was hij één van hen: geen stamgroep zonder Joshua-met-de-
pet. Star Wars, zijn tekentalent én de groep sleepten Joshua door moeizame 
jaren.

Opslaan als: juweeltjes

‘Als de zon onder is, kunnen we naar buiten’, 
legt Joshua’s vader uit. ‘Als de maan schijnt, 

gaan we spelen en vertellen we elkaar 
verhalen.’

zoek. Als zijn meester, heb ik hem re-

gelmatig in het ziekenhuis bezocht en 

hem onderwijs op afstand gebracht; 

zijn taken voor rekenen, taal, spelling 

en wereldverkenning. Maar vooral 

hebben we samen – Joshua in zijn 

huidbeschermende, bacillen-op-af-

stand-houdende ‘ruimtepak’ – allerlei 

scenes van Star Wars nagespeeld. Met 

hem natuurlijk in de rol van Luke Sky-

walker. De bekende frase ‘This is your 

destiny’ klonk me dan soms episch, 

soms ook wrang in de oren.

 

In het ziekenhuis en daarbuiten droeg 

Joshua beschermende kleding. En als 

hij op bezoek kwam in de stamgroep 

was dat met zijn onafscheidelijke pet-

met-de-klep. De stamgroep vergat 

hem nooit: Joshua is een van ons en 

hij hoort bij ons, creatief en vol avon-

turen. Uiteindelijk kwam alles goed 

en keerde Joshua terug op school. 

Later is hij over zijn aandoening 

heen gegroeid en de zonneallergie is 

verdwenen. Joshua is nu afgestudeerd 

kunsthistoricus en een erkend strip-

tekenaar. Ook zijn jongere broertjes 

Boris en Sam verdienen nu hun spo-

ren in de wereld van de verbeelding 

in de stripwereld. Er is een andere, 

nog bekendere zin uit Star Wars, die 

Joshua mij leerde waarderen – een 

uitspraak van kracht, van hoop, van 

vertrouwen, van gemeenschap: ‘May 

the Force be with you, always’.

 

Remko Fijbes zwaaide dit schooljaar af, 

na bijna veertig jaar trouwe jenaplan-

dienst. In de serie ‘Opslaan als: juweeltjes’ 

deelt hij momenten uit zijn jaren als 

stamgroepleider.
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Het boerengezin waarin Peter Petersen, als oudste van 

zeven kinderen, geboren werd. Het zwoegen met z’n allen, 

in de jaarlijkse cyclus van zaaien en oogsten: lang had de 

doorgewinterde jenaplanner Freek Velthausz dat beeld 

voor ogen, wanneer hij zocht naar de oorsprong van Pe-

tersens idee om op zijn proefschool in Jena de kinderen 

niet in jaargroepen onder te verdelen, maar in heterogene 

stamgroepen.

 

Het klopt: Peter Petersen (1884-1952) wérd in zijn levens-

filosofie en pedagogiek sterk beïnvloed door het boeren-

leven zoals hij het gekend had – door de serieuze rollen die 

ieder kind, klein en groot, te spelen had in het dagelijkse 

werk en in het familieleven. Maar daarnaast deed Petersen 

diepgaande ervaringen op in het dorpsschooltje – denk 

Être et avoir – waar hij zijn basisschooltijd doorbracht.

 

In de kleine gemeenschap was de school van lieverlee 

ingedeeld in klassen waarin vier leeftijden in de onder-

bouw en vier in de bovenbouw bij elkaar zaten. Precies 

dat werkte uitstekend voor de leergierige Peter. Graag 

luistervinkte hij bij de lessen voor de oudere kinderen; 
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kundig was hij zelf een leraar voor de jongere leerlingen. 

In klassen met zo veel verschil kon ieder zijn eigen leerpad 

bewandelen en dus was de jonge Peter al op zijn twaalfde 

klaar op de school die eigenlijk onderwijs tot veertien jaar 

bood.

 

“Jenaplan is geen didactiek, maar een pedagogiek, 

een menskunde, een levensfilosofie”, benadrukt Freek 

Velthausz. “De driejarige stamgroep is er niet voor niks. 

Petersen bedacht het als een compleet systeem van 

gedeelde zorg en aandacht, waarin het geheel meer is dan 

de som der delen. Als kind ben je niet acht jaar lang vast-

gelegd in de rol van stoerste of verlegenste, de studiebol 

of de sterkste, want je doorloopt meerdere keren de rol 

van jongste, middelste en oudste.’

 

Dat maakt ook een stamgroepleider meer dan een ‘ge-

wone’ leerkracht: de groep is een leefgemeenschap en 

drie jaar lang leef je met een kind in zijn verschillende 

rollen. Als de oudsten uitvliegen, is er nog twee derde 

van de groep over, die de gemeenschappelijk gedragen 

stamgroepscultuur meeneemt naar het nieuwe schooljaar.

De stamgroep: 
de basis 

van een leer- en 
leefgemeenschap

Nog altijd is het meest in het oog springende kenmerk van het jenaplanonderwijs waarschijnlijk de stamgroep. 
Grondlegger Peter Petersen deelde zijn leerlingen niet in op geboortejaar, maar zorgde ervoor dat kinderen van ver-
schillende leeftijden samen konden leren en werken. Het van en met elkaar leren, in leerling-gezel-meesterrelaties, 

is iets dat hij kende uit zijn kindertijd en dat zijn hele pedagogiek doordrenkt.

1
Voor het blad Zorg Primair schreef Mensenkinderenhoofdredacteur Geert Bors in 2019 
een serie, om andere onderwijsprofessionals kennis te laten maken met het Jenaplan. 

Soms aansluitend bij het overkoepelende thema in het blad (ADHD, rekenen), maar 
meestal vanuit kernideeën uit Peter Petersens onderwijspedagogiek. Het leverde 

telkens studieuze uurtjes grasduinen door de boeken en mooie gesprekken met 
hedendaagse Jenaplanners op.

 

Zeven korte inkijkjes. Doe er je voordeel mee. Misschien doet het jou je pedagogische 
kussens weer eens opschudden, doorgewinterde stamgroepleider. En wellicht kan het 
jou, startende jenaplanner, helpen om sneller zicht te krijgen op de relatie tussen een 

eeuw ideeëngeschiedenis en jouw praktijk in het nieuwe nu. En schoolleider, er zijn vast 
ouders die in de nieuwsbrief iets willen lezen over de achtergronden van het onderwijs 

voor hun kinderen.
 

De serie gaat gepaard met een fotoserie uit de lockdownperiode, waarin Geerts oudste 
zoon (11) de ‘meester’ werd voor zijn zus (8). In ware meester-gezel-stijl leerde hij haar 
cijferen – voorlevend, kijkend naar haar begrip, doorgevend. Pas toen Geert de foto’s 

terugkeek, zag hij de subtiele schakeringen in hun engagement bij de lesstof en in hun 
aandacht voor elkaar.

Petersens 
pedagogiek 

anno nu
Geert Bors

 

Een introductie in zeven delen
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Eva van den Berg besprak met de twee directeuren van 

jenaplanschool De Kleine Planeet de functie-eisen voor een 

nieuwe ib’er, toen ze opperde dat het schoolteam eigenlijk 

geen enkel kind als zorgleerling zou moeten zien. ‘Wil jij de 

baan niet?’, vroeg de directie, die er de basishouding van 

Peter Petersen in verwoord hoorde.

 

Referenties naar probleemgedrag tref je bij Petersen 

nauwelijks aan. Uiteraard nam de jenaplangrondlegger 

verschillende karakters en timbres bij kinderen waar: in 

zijn beschrijving van het kringgesprek spreekt hij over 

‘geremde kinderen’ en een paar ‘eenzijdig intellectueel en 

eerzuchtig ingestelde jongens’. Maar dan gaat het erom 

hoe de kring als vorm ruimte biedt aan deze kinderen.

Ook intrigerend: onder het kopje Beweeglijkheid benoemt 

hij de bewegingsdrang van kinderen als een ‘genoegzaam 

bekend en biotypisch gefundeerd feit’. Geen oordeel, dus, 

maar een oproep aan de stamgroepleider om mee te be-

wegen: ‘Bij kinderen zijn aandacht en herinnering kort van 

duur. […] Dat komt echter geenszins voort uit boze opzet 

of doordat een “wilde onstuimigheid” in de kinderen zou 

woeden. Hier is alleen de korte, hernieuwde oefening van 

node, en de liefdevol maar in onverzettelijke ernst aan de 

groep gerichte herinnering.’

Uiteraard vind je bij Petersen nog geen diagnoses als 

ADHD, die nu zo onderdeel geworden zijn van het alle-

daagse taalgebruik, dat zelfs kinderen ze in de mond 

nemen. Onderwijsdenker Gert Biesta hekelt regelmatig 

de psychologisering van het onderwijs: het is de taal van 

Een kring, ja, dat deed juf Ingrit Rezelman wel eens. Goede 

gesprekken hadden zij en haar bovenbouwgroep vaker, 

maar dan meer terloops. Toen haar school deel werd van 

een grotere jenaplanschool, kwamen er niet alleen struc-

turele gespreksmomenten, maar werd er ook een vaste 

kring ingericht in de klas. “Dat vond ik nogal een over-

gang”, vertelt Ingrit. “Niet zozeer vanwege de bedoeling, 

maar die bankjes stonden zo in de weg. Inmiddels vragen 

de kinderen er zelf om: ‘Juf, ik wil even iets kwijt, kunnen 

we even in de kring?’”

 

Op alle Nederlandse scholen vinden kringgesprekken 

plaats, vooral in de onderbouw. Op jenaplanscholen tref je 

ze vaker aan. De kring komt dan ook uit het gedachtegoed 

van jenaplangrondlegger Peter Petersen.

 

Het Jenaplan kent vier basisactiviteiten: spel, werk, viering 

en gesprek. Onder de noemer ‘gesprek’ schrijft Petersen 

uitgebreid over de spelregels van een goed kringgesprek. 

Zo stelt hij dat er beter geen tafel in de kring kan staan, 

zodat de kinderen in hun geheel aan elkaar verschijnen. 

“De kring concentreert niet alleen de aandacht van ieder-

de psychologie, die onze blik al te gemakkelijk leidt naar 

gedragsregulering, waarbij belangrijke mens-wordende 

doelen van het onderwijs buiten beeld raken.

 

Daar is ib’er Eva het mee eens. Zij benadert elk kind ‘als 

uniek, als mooi, als talentvol’: ‘Ieder kind kan binnen de 

driejarige stamgroep op zijn eigen leerlijn mee. Ook voor 

stamgroepleiders wordt het steeds gewoner om het 

lesprogramma aan te passen.’ En de kinderen? Die wéten 

dat klasgenoot Mark impulsief kan zijn: ‘Dat zien ze als 

iets dat bij hem hoort. Ze reguleren het zelf: “Wacht even, 

Mark. Lara is nu aan het vertellen.”’

een in sterke mate op het gespreksthema, maar minstens 

zo sterk op de houding van ieder individueel. Daarom is de 

kring ook zo’n sterk opvoedende lesvorm”, stelt hij.

 

Bij Petersen gaat de kring ver voorbij het ‘en toen, en 

toen’-verhaal, maar is het een geïntegreerd onderdeel van 

de schooldag. De startkring is een bron voor wat er daarna 

gebeurt, je werkt er aan je planning, je vertelt elkaar wat 

je hoe gaat onderzoeken. Maar er is ook de leeskring, de 

boekbespreking, de klassenvergadering en – niet onbe- 

langrijk – de evaluatiekring, waarin kinderen hun leerpro-

ces samenvatten en de dag afsluiten als groep.

 

Peter Petersen maakt er gewag van dat kinderen, vrijwel 

zonder uitzondering, blij worden van het ‘bevrijdende, 

weldadige’ van het kringgesprek: ook de schuchtere kin-

deren leren er hun stem te laten klinken. Zoiets had Ingrit 

Rezelman ook geconstateerd: “De kwaliteit van de vaste 

kring is misschien niet meetbaar, maar wel voelbaar. Het is 

een van de eerste veranderingen die de kinderen volledig 

omarmd hebben. De plek waar de grootste levenswijsheid 

wordt besproken. We kunnen niet meer zonder.”

2
3Beweeglijk? Niet altijd 

even aandachtig? 
Dat hoort bij 

kind-zijn

Het kringgesprek: 
niet meetbare, 

wel voelbare kwaliteit

In de werken van Peter Petersen zul je amper referen-
ties naar gedragsproblematiek tegenkomen. Een woord 

als ‘zorgleerling’ put uit een heel ander lexicon:  
Petersens Jenaplan heeft geen psychologische oriëntatie, 
maar is een pedagogische leef- en leergemeenschap. Eva 
van den Berg werd ib’er op basis van haar premisse: hoe 
mooi zou het zijn als geen enkel kind meer gezien werd 
als zorgleerling? Naar die stip op de horizon werkt haar 

school inmiddels hard toe.

Kringgesprekken komen op veel scholen voor. Maar op jenaplanscholen is de kring een integraal onderdeel van de 
schooldag, een pedagogisch instrument voor de opvoedgemeenschap die de school is. Van actualiteitenkring tot 

Engels-kring, van startkring tot evaluatiekring. In de kring zie je elkaar helemaal: het stimuleert het innerlijk van het 
kind en versterkt de betrokkenheid op elkaar.
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“Hier. Ja, ik heb ‘t”, zegt een jongen in de kring, zoekend 

op een groot vel papier in zijn hand. Zijn juf Mariska van 

der Kloet heeft hem net de beurt gegeven omdat hij een 

mooie aanvulling had op het gesprek over landbouw. De 

jongen citeert: “Alle regenwormen van Nederland ploe-

gen ongeveer net zo hard door de bodem als alle boeren 

bij elkaar”. Mariska vraagt door naar titel van het artikel. 

“Waardevolle wroeter”, stelt de jongen, die direct ook een 

groepsgenoot uitlegt dat regenwormen boven de grond 

komen als ze regen horen tikken op de bodem en dat  

hongerige vogels dat tikken imiteren met hun poten.

 

Meteen is er verwondering geboren in de kring. Nieuws- 

gierigheid. Het puntje-van-je-stoel-gevoel, zo merkt  

Mariska, en dus laat ze de regenworm uitgroeien tot een 

project, waaraan alle kinderen een bijdrage leveren. Deze 

scène maakt deel uit van een Jenaplanfilm over wereld- 

oriëntatie en stamgroepwerk, maar er spreekt ook een 

onderliggend principe uit: de pedagogische situatie.

 

Jenaplangrondlegger Peter Petersen vond een eeuw 

geleden de methodisch-rationaliserende opsplitsing van 

het onderwijs in losse schoolvakken te beperkt. Opgroeien 

“Als je terugkijkt op de onderwijsvernieuwingen van de 

afgelopen twintig jaar, zijn die hoofdzakelijk gericht ge-

weest op het individuele kind en zijn talentontwikkeling”, 

zegt jenaplanopleider Freek Velthausz in dialoog met frei-

en opgevoed worden had toch vooral ook alles te maken 

met ervaringen opdoen en leren in omgang met de ander? 

Beïnvloed door het existentialistische werk van psychiater 

en filosoof Karl Jaspers, ontwikkelde Petersen het besef dat 

wij in onze menswording altijd onlosmakelijk verbonden 

zijn aan situaties waarin we verkeren, aan ons zijn-in-de-

wereld.

 

Daaruit ontwikkelt hij ‘de pedagogische situatie’, waaraan 

hij een zinderende omschrijving geeft: “de pedagogische 

situatie is een van leven tintelende groep kinderen rond 

een stamgroepleider. Deze groep zit met allerlei vragen. 

Door de groepsleider is deze groep met een pedagogische 

bedoeling zodanig geladen, dat elk lid van de groep geprik-

keld, gedreven wordt om als totale persoon te handelen, 

actief te zijn.”

 

Ook in Mariska’s bovenbouwgroep wordt er waardevol 

gewroet. Als stamgroepleider is ze als ‘een stuurman op 

een schip’, zoals Petersen stelt: je moet de richting weten, 

maar je weet niet precies hoe je dag zal verlopen. Het 

vraagt doortastendheid en vakkennis, en een flexibele 

aandachtigheid voor de situatie.

4
5Denken vanuit 
gemeenschap, 

niet vanuit 
individueel talent

De pedagogische 
situatie: 

het puntje-
van-je-stoel-

gevoel

Ontdaan over de Eerste Wereldoorlog en het vooruit-
gangsdenken dat die tragedie veroorzaakt had, ging Pe-
ter Petersen aan de slag om te bouwen aan een Europa, 
verbonden in solidariteit en vrede. Hij begon daarvoor 
van onderop, bij het onderwijs, net als gelijkgestemde 
ziel Célestin Freinet. Het denken vanuit gemeenschap 

tekent hun beider werk.

Peter Petersens hoofdwerk begint met het meest funderende en tegelijkertijd ingewikkeldste begrip uit zijn Jena-
planconcept: de pedagogische situatie. Het gaat om momenten van nieuwsgierigheid en verwondering, die nog eens 
extra onder pedagogische spanning gezet worden door de stamgroepleider om de kinderen de gelegenheid te bie-

den zich met huid en haar te engageren met de stof, met zichzelf en elkaar.

netwerker Rouke Broersma. Dat is fundamenteel anders 

dan wat zowel Peter Petersen als zijn Franse evenknie 

Célestin Freinet voor ogen hadden.

 

Toen Broersma en Velthausz in de jaren ‘00 een werk-

kamer deelden op Pabo de Eekhorst in Assen, ging het 

vaker over de overeenkomsten tussen jenaplan en frei- 

netonderwijs. Die gesprekken kregen een onverwachte 

verdieping, toen Velthausz in januari 2007 in het Peter 

Petersenarchief stuitte op de bewaard gebleven corres- 

pondentie tussen de twee onderwijsvernieuwers: brieven 

uit het interbellum, artikelen van Petersen in Freinets  

onderwijstijdschrift, en een hervatte correspondentie na 

de Tweede Wereldoorlog. Gebroederlijk startten Rouke en 

Freek een onderzoek en bezorgden de correspondentie in 

2008 in het boek Petersen & Freinet, Jenaplan & de Moderne 

School.

 

Uit die correspondentie blijkt een grote gemeenschappe- 

lijke interesse van beide reformpedagogen in het groeps- 

proces in de klas en hoe je dat goed vormgeeft. Peter- 

sen – een generatie ouder – was er verder mee en werkte 

met een driejarige stamgroep. In een klas waar je drie 

jaar in zit, mocht ieder kind groeien in de rol van leerling 

naar gezel en meester. Petersen zag de stamgroep als een 

levend organisme – een geheel dat alle kinderen en hun 

stamgroepleider omvat, en waarin elk van hen ten volle 

deelneemt en mag verschijnen.

 

Freinet legde andere accenten, maar beide pedagogen 

vonden elkaar in hun afkeer van de politiek die geleid had 

tot de Eerste Wereldoorlog. Hun streven was er een naar 

een vredig, verbonden Europa, opgebouwd vanuit het on-

derwijs. Petersen schrijft begin jaren ‘30: “Wat wij in Jena 

willen ontwikkelen is het samenleven, het sociale leven 

van een echte gemeenschap.” En: “Deze gemeenschaps- 

scholen zijn broedplaatsen van vrijheid en creativiteit, van 

solidariteit en broederschap. De geest die er heerst is de-

zelfde die in onze dagen de volken aanzet om van onderop 

een nieuw Europa te herbouwen.”

 

Kortom, concludeert Freek Velthausz: Jenaplan kijkt breder 

dan naar individuele talentontwikkeling. “Nu burgerschap, 

socialisatie en persoonsvorming weer in de belangstelling 

gekomen zijn, kan Jenaplan makkelijk aanhaken.”
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Eind 2018 bezorgde Zorg Primair me de uitdagende 

opdracht Peter Petersen in het heden te bezien. Ik spen-

deerde prettige leesuren in zijn boeken en die van zijn 

pedagogische erfgenamen. Ik raadpleegde het jenaplan-

netwerk en telkens stapte er iemand naar voren met een 

mooi lesvoorbeeld, een pedagogisch-geënte methodiek, 

een sprekend voorval. Ik maak de cirkel rond door naar 

mijn eigen eerste jenaplanervaring terug te keren.

 

Op zoek naar een school voor onze oudste, bevonden we 

ons op een lentedag in 2012 tegenover ib’er Manon Vrieze-

kolk van de Zutphense Walter Gillijnsschool. Van alles 

was er ongewis: de vertrouwde directeur ging vertrekken; 

nieuwbouw kon elk moment aangekondigd worden. Maar 

Manon was de standvastige, vrolijke kalmte zelve.

Voor rekenen stelt Petersen daarom dat het lesboek met 

daarin de oplossingen “geen onderwijzersgeheim moet 

vormen”, maar vrijelijk door alle kinderen ingezien mag 

worden, om te kijken wat je al snapt en wat nog niet. Bij 

de beoordeling van hoofdrekenen of tafeltjes automa-

tiseren, heb je je groepsgenoten nodig: of je het beheerst, 

toont zich bij spelletjes, in sportactiviteiten, in je uitleg aan 

een ander kind.

 

Luisterend naar een verhaal dat sympathiek klonk, on-

derwijl onze baby in slaap wiegend, zagen we hoe onze 

3,5-jarige klaar was met de aangeboden speeltjes en een 

schuifkast inklom, om er via een andere opening weer 

uit te komen. Daarna rupste hij zich de volgende kast in. 

We vroegen hem dat niet meer te doen, maar Manon zei 

dat er niets belangrijks in lag en amuseerde zich met het 

schouwspel. Onuitgesproken lazen we het allemaal als een 

teken dat hij zich vrij genoeg voelde om te exploreren.

 

Thuis lazen we de schoolgids, waarvan de tekst telkens 

aangevuld werd met een ‘Jenaplan-basisprincipe’ – prin-

cipes waarin het leven en leren van het kind geplaatst 

werden in een context van de grotere wereld. Er werd 

verantwoordelijkheid genomen voor de gezamenlijke 

opvoeding van ouders en school op het vlak van samen-

leving, cultuur, natuur. We voelden ons meteen al meege-

nomen in het spel van ontvangen en doorgeven tussen de 

generaties.

 

Inmiddels weet ik dat die twintig basisprincipes hét ge-

zamenlijke document vormen, waaraan iedere jenaplan-

school zich committeert en waarop zij afgerekend mag 

worden. En dat er constant gewerkt wordt aan de kwali- 

teit, zoals geëxpliciteerd in het goed-beter-best-model uit 

het boek Jenaplan, school waar je leert samenleven. En dat de 

Zwolse Jenapleinschool een instrument ontwikkeld heeft 

om die kwaliteiten nog aanschouwelijker te meten en 

daarmee winnaar werd van de Peter Petersenprijs 2020. Ik 

zie de pedagogische toekomst met vertrouwen tegemoet.

 Petersen was een vroege voorstander van ‘lesgeven 

zonder cijfers’: “Tegen het gevaar van cijfers geven kan niet 

genoeg gewaarschuwd worden. Dit bevordert onmiddellijk 

dat het leren gericht raakt op de onderwijzer, bederft de 

eigen denktrant van het kind en verstoort het eigen zede- 

lijk oordeel, de zekerheid van de eigen stem in het kind.”

 

Precies hier botst het model van de driejarige stamgroep 

met de hedendaagse geïndividualiseerde prestatie-

maatschappij: als je op leerstofjaargroepen geënte metho- 

deboeken hanteert en ‘trage’, ‘gemiddelde’ en ‘snelle’ re-

kenaars wilt bedienen, eindig je met negen instructies in 

je groep. Van lieverlee wandelen kinderen daarom vaak de 

stamgroep uit, naar leeftijdsgebonden instructiegroepen.

Eva van den Berg, ib’er op De Kleine Planeet in Deventer, 

ontwikkelde met het team een rekenmethodiek voor ín de 

driejarige stamgroep. Inmiddels doen twintig scholen mee: 

“Wij zijn gaan denken in doelen: wat moeten kinderen le-

ren in een bouw? Omdat de opbouw van het rekenonder-

wijs een heldere logica heeft, kun je dat goed uitsplitsen.”

 

Daarbij heeft Eva een onderverdeling gemaakt in domei- 

nen: werkt de stamgroep eerst een maandlang met wegen 

en meten, dan komt er daarna een maand klokkijken of 

plus- en minsommen. “Met geld rekenen we bijvoorbeeld 

rond sinterklaas, met al die verlokkelijke speelgoedfolders. 

Getallen achter de komma passen goed in februari, als er 

veel schaatswedstrijden zijn waar het gaat om duizend-

sten van seconden. Zo wordt het levend rekenen, gekop-

peld aan wereldoriëntatie of een actualiteit.”

 

Samen, ieder op zijn eigen tempo, bezig met hetzelfde on-

derwerp. Dat werkt elkaar helpen in de hand. Het lastigst 

was het voor de stamgroepleiders, zegt Eva: “Je hebt best 

wat voor te bereiden, als je wilt aansluiten bij de actua- 

liteit, als je alle leerlijnen goed in je hoofd wilt hebben. Het 

is geen ‘loslaten’, maar ‘anders vastpakken’.”

6 7
Goed,

 beter, best

Drie 
leeftijden, 

samen 
rekenend

Het waren de Jenaplan-basisprincipes, zoals ze verspreid 
stonden in de schoolgids. Het was het 3,5-jarig jonget-
je, dat tijdens de kennismaking de vrijheid voelde zelf 

op verkenning te gaan. Het was de ruimte-scheppende 
reactie van de ib’er daarop. Kwaliteit toont zich als ped-
agogische intenties en de alledaagse praktijk congruent 
zijn, stelt Geert Bors. Alle nieuwe interpretaties van Pe-
tersens pedagogiek hebben één ding gemeen: de zoek-

tocht naar het vasthouden, monitoren en uitbouwen van 
onderwijskwaliteit.

In Het kleine Jenaplan (1927) schrijft Peter Petersen 
summier over rekenonderwijs, in een paragraaf over de 
beoordeling van kinderen. Zijn ideaal was een leef- en 
leergemeenschap, waarin “we proberen te ontdekken 

wanneer een kind uit zichzelf naar beoordeling verlangt” 
en dat doet “omdat het een zekerheid in eigen groei en 
vooruitgang nodig heeft, die het zich niet zelf kan ver-

schaffen of niet in zichzelf ervaart.”
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Voorbij 
de kaders 
van weleer

Intussen in Taipei

Sherry Hsia

Zondagavond. De telefoon van Sherry Hsia in Taipei, Taiwan, 
licht op: een van haar leraren meldt een scheldmail van 
een moeder van twee ruziënde klasgenoten. Tijd om het 
onderwijs, dat voor veel Taiwanese ouders nog altijd vrijwel 
uitsluitend gaat over ‘kennisverwerving’ te onderbreken voor 
een gesprek over het belang van samenwerken. Iets dat beter 
gaat als je elkaar in de klas kunt ontmoeten dan met online 
onderwijs. 

Het is een late zondagavond. Ik ben klaar om naar bed te gaan, 

als ik mijn telefoon zie oplichten. Een appje. Een van mijn leraren 

vraagt hulp. Ze laat me een screenshot zien van de tirade van 

een moeder van een van haar leerlingen. Ik lees:

 

‘Mijn dochter Cara is helemaal ontdaan omdat ze met Kelly moet 

samenwerken. Kelly doet irritant en bazig. Ze laat mijn dochter al 

het werk doen voor het project waar ze mee bezig zijn. Hoe kunt u 

dat als leraar toestaan? Mijn dochter ziet er als een berg tegenop om 

naar school te komen morgen. U moet er wat aan doen! Ik stuur haar 

naar school om een goede banketbakker te worden, om kennis en 

vaardigheden op te doen, niet om met een rotkind samen te moeten 

werken!!! Ze haalt helemaal niks uit dit project. P.S. Zeg niet tegen mijn 

dochter dat ik contact heb gezocht. Ze zou boos worden als ze wist dat 

ik geklaagd heb. Maar ik vraag u dringend om Kelly aan te pakken en 

mijn dochter in rust te laten leren.”  

 

Ik vertel erbij dat ik de tekst van bovenstaande boodschap 

opgeschoond heb, maar zelfs zonder de krachttermen klinkt 

frustratie van de moeder duidelijk door. Aan de andere kant van 

de lijn is de leraar bijna in tranen als ze me vertelt: “Cara en Kelly 

staan heel anders in dit project. Ik heb ze al aangemoedigd om met 

elkaar te praten, maar Cara weigert het erover te hebben en beweert 

dat er niks aan de hand is. Kelly raakt intussen gefrustreerd omdat zij 

alle beslissingen moet nemen, want Cara wil niet meedoen. Hoe meer 

ik probeer Cara aan te spreken, hoe defensiever ze reageert. Wat kan ik 

doen?”

Toen ik opgroeide was de aanname dat ‘leren’ 
bestaat uit het overdragen van kennis van 

een ‘alwetende’ leraar aan de leerling. Leren 
van elkaar? Leren van fouten? Dat heette 

‘levenservaring’. Dat had niks met school te 
maken.

 

“Geert, zorg voor je gezin. Haal in huis wat je nodig hebt”, mailde schoolleider 
Sherry Hsia half februari. Het leek nog een Ver-van-ons-Europese-bed-show, toen 
ik haar vroeg naar de situatie in Taiwan met betrekking tot de corona-uitbraak 
in Azië. Taiwan was bezig adequaat te reageren, wakker geschud als het eiland 
was sinds de SARS-uitbraak van 2002-03. Bij hernieuwd contact eind april zei 
Sherry over haar eerdere waarschuwing: “Dit is de eerste keer dat ik me vreselijk 
voel dat ik het bij het rechte eind had. Wat Covid-19 heeft kunnen aanrichten 
in Amerika en Europa overtreft mijn ergste nachtmerries. Ik hoop dat dit snel 
voorbij zal zijn, maar ik zie ook dat dit de disruptie zou kunnen zijn die de wereld 
nodig heeft om ons te herbezinnen op onze manier van leven.”



Mensenkinderen30 062020 31

Niemand is een ‘rotkind’
Het is niet moeilijk om te begrijpen 

dat de leraar zich gekwetst voelt door 

de beschuldigingen van de moeder. En 

als ik haar hoor spreken over de beide 

meiden, is er helemaal niemand een 

‘rotkind’.

De lont in het kruitvat vormde een 

portfolioproject waarin de leerlingen 

uit jaar 11 moeten laten zien wat ze 

dit jaar geleerd hebben. Het leerdoel 

is om al het geleerde van het hele 

semester geïntegreerd te presenteren: 

hoe houd je een brainstorm? Hoe 

schrijf je een voorstel en een duidelijk 

uitvoeringsplan? Hoe werk je samen 

om een culinair evenement te orga- 

niseren rondom alles wat je geleerd 

hebt over de Chinese theecultuur? 

Hoe toon je je vaardigheden als kok 

voor je familie en andere gasten?

We hebben het zo aangepakt: de 

leerdoelen zijn duidelijk gemaakt, 

maar we hebben de leerlingen alleen 

begeleid vanuit een rol als adviseur, 

zonder hen specifieke richtlijnen te 

geven. Om het project te doen slagen 

moesten ze teamgesprekken voeren 

en samenwerken. Dat is voor ons 

óók leren: niet alleen het opdoen van 

kennis en vaardigheden, maar ook 

leren samenwerken, inclusief actief 

deelnemen in de groep en het samen 

oplossen van conflicten.

 

De alwetende leraar
Toen ik opgroeide was de aanname 

dat ‘leren’ bestaat uit het overdragen 

van kennis van een vakbekwame, ‘al-

wetende’ leraar aan de leerling. Leren 

van elkaar? Leren van fouten? Dat 

heette ‘levenservaring’. Dat had niks 

met school te maken. Nu de techno- 

logie zover is dat bepaalde beroepen 

steeds meer worden overgenomen 

door robots, zijn opleiders hun onder-

wijs gaan verschuiven van kale ken-

nisoverdracht naar het aanleren van 

‘soft skills’, zoals leren leren en leren 

samenwerken.

Maar de verwachtingen van veel oud-

ers zitten nog vast in het verleden: ik 

heb in de loop van de jaren meer van 

dergelijke commentaren toegestuurd 

gekregen. En niet alleen over samen-

werking tussen leerlingen. Zelfs van 

volwassenen hoor ik vaak klaagzan-

gen: ‘Als ik niet zou hoeven samen-

werken met die en die, zou ik dit 

veel efficiënter kunnen afhandelen’. 

Samenwerken met mensen die anders 

zijn dan jij is een uitdaging voor elke 

leeftijd.

Er zijn meerdere verdedigingsmech-

anismes die mensen gebruiken, als 

ze geconfronteerd worden met een 

conflictsituatie. De twee meest geb-

ruikte: wij/zij-denken (‘Ik ben goed, 

jij bent slecht’) en het zoeken naar 

een zondebok (‘Het is allemaal haar 

schuld. Zonder haar, zou alles per-

fect gaan!’). Mensen zijn geneigd om 

‘taakgerichtheid’ voorrang te geven 

boven groepsdynamiek. Kijk maar 

naar Cara’s moeder, die ervan overtu-

igd is dat ‘kennis opdoen’ belangrijker 

is dan leren samen te werken als een 

groep. Haar klacht is dat haar dochter 

moet kunnen ‘leren’ en niet gehinderd 

moet worden door een ‘rotkind’ als 

Kelly, die dat leren alleen maar in de 

weg staat.

 

Oefenen met online
Hoewel Taiwan in de gelukkige om-

standigheid verkeert dat we er tot op 

heden in geslaagd zijn een grote uit-

braak van Covid-19 te voorkomen en 

onze scholen derhalve open zijn kun-

nen blijven, hebben we wel uitgebreid 

geoefend met digitaal onderwijs op 

afstand voor het geval dat ook wij een 

shutdown krijgen. Dat afstandsonder-

wijs had wel iets koddigs: terwijl lera- 

ren uit alle macht probeerden om alle 

knopjes van hun online tools onder de 

knie te krijgen, lukte het leerlingen om 

de gedeelde schermen te kapen, door 

elkaars geluid of camera uit te zetten 

– ‘O juf, sorry, het ging per ongeluk’ 

of ‘Ik denk dat er even een technisch 

probleempje was’, kreeg je dan te 

horen. Andere keren hoorde je ge- 

gniffel, als de halve klas afgeleid raakte 

door iets dat er bij een leerling op de 

achtergrond gebeurde – vaak iets met 

een huisdier. Een belangrijkere con-

statering was dat het veel makkelijker 

was om aan kennisoverdracht te doen 

dan aan groepsleren: het systeem 

werkte het best als de leraar uitleg 

gaf, de leerlingen vragen konden stel-

len en daarna aan de slag gingen met 

opdrachten, die de leraar vervolgens 

nakeek om te zien of de overgedra-

gen kennis inderdaad begrepen was. 

Hoewel dit een goede ‘lesson learned’ 

was, besefte ik ook dat je daarmee op 

een glijdende schaal terecht komt en 

gemakkelijk terug kunt vallen in uit- 

sluitend ‘oude leermethodes’.  

 

Open voor gesprek
Gelukkig kreeg ik na die oefeningen 

met afstandsonderwijs mijn leerlingen 

uit jaar 11 ook gewoon lijfelijk voor me 

in de groep – inclusief Cara en Kelly 

– waardoor ik andere manieren kon 

gebruiken om de groepsgenoten te 

leren omgaan met hun meningsver-

schillen en conflicten. Het GRPI-model 

van Richard Beckhard was daarin 

bijvoorbeeld behulpzaam: GRPI staat 

voor ‘Goals’, ‘Roles’, ‘Process’ en ‘Interper-

sonal relationship’. Zo kon het gesprek 

beginnen over het doel dat de leerlin-

gen voor ogen hadden: ja, iedereen 

wilde een geslaagd evenement orga- 

niseren, maar er bestonden verschil-

len van inzicht over hoe dat ‘geslaagd’ 

eruit zou moeten zien. Gedetailleerd 

bespraken we de verdeling van de 

verschillende rollen, wat er verwacht 

werd van ieders rol en wie de zeggen-

schap kreeg om bepaalde beslissingen 

te nemen. Toen gingen we over naar 

een gesprek over hoe je als groep 

een beslissing kunt nemen en welk 

proces en welke afspraken daaraan ten 

grondslag zouden moeten liggen. Om 

te eindigen bij een mooie dialoog over 

hoe het contact tussen mensen deel 

wordt van de werkdynamiek, en hoe 

je kunt voorkomen dat je onopgeloste 

sores van buiten het klaslokaal mee-

neemt in het project.

We oefenden met het geven van feed-

back aan elkaar. Ook daarvoor reikte ik 

de jongeren methodologische hand-

vatten aan, waardoor elkaar aanspre-

ken vrij van oordeel kon zijn. Nee, ik 

kan niet zeggen dat alle conflicten 

als sneeuw voor de zon verdwenen 

en dat iedereen ‘nog lang en gelukkig 

leefde’, maar het gesprek en de aan-

gereikte gereedschappen maakten wel 

dat de jongeren zich openden voor 

een gesprek en dat ze verder konden 

met hun samenwerking.

 

Pandemie en politiek
Ik heb me afgevraagd hoe dit conflict 

zich zou hebben ontwikkeld, als we 

alleen maar afstandsonderwijs had-

den gehad. Dan vrees ik dat de groep 

niet voorbij het wij/zij-denken en het 

zoeken naar een zondebok gekomen 

zou zijn. Dan hadden Cara en Kelly 

hun werk ingeleverd en hadden ze 

over elkaar kunnen blijven klagen 

zonder het van elkaar te weten. Cara’s 

moeder zou het wellicht allang best 

gevonden hebben: een leerproces 

geheel gefocust op kennisverwerving 

en intussen had iedereen kunnen 

weglopen van al die nare, afleidende 

interpersoonlijke conflicten door dom-

weg de computer uit te zetten.

Maar conflict, discussie, onenigheid 

zijn onvermijdelijk in menselijke in-

teractie, al helemaal in een mondiaal 

verbonden wereld, waarin het werken 

met mensen van andere achtergron-

den de norm geworden is. Nou ja, niet 

op dit moment misschien, met de 

Covid-19 pandemie: veel landen zitten 

in een lockdown en afstandsonder- 

wijs is voorlopig het nieuwe normaal. 

Precies dat baart me zorgen: dat onze 

aandacht als leraren voor interper-

soonlijke relaties en conflictbeheer- 

sing ondergesneeuwd raakt in af- 

standsonderwijs en dat we terugval-

len naar de aloude ‘docenten doceren 

en leerlingen leren’-dynamiek.

Zonder onderwijs als een veilige plek 

om te leren omgaan met conflicten, 

zonder mogelijkheden aangereikt te 

krijgen om onenigheid op te lossen, 

liggen wij/zij-denken en het aanwij- 

zen van zondebokken op de loer. Dat 

zien we ook in de politiek rondom 

de pandemie, met als meest in het 

oog springende voorbeeld president 

Trump, die China openlijk de schuld 

geeft van de ziekte-uitbraak en het 

coronavirus ‘China-virus’ blijft noe-

men, al heeft de WHO het de officiële 

naam ‘Covid-19’ gegeven. Verwijten 

die hem en zijn regering te maken 

zijn, schuift hij af en door iemand 

anders de zwarte piet toe te spelen, 

hoeft hij zijn eigen fouten niet onder 

ogen te komen. Dit gedrag van de 

drager van het hoogste ambt in de 

Verenigde Staten heeft ertoe geleid 

dat racistische bejegeningen van Azi-

atische Amerikanen in hoog tempo 

zijn toegenomen.

 

Kleine planeet
Ik geloof erin dat leren iets is dat niet 

alleen in het klaslokaal moet plaats-

vinden. Leren leven, leren werken met 

andere mensen die van ons verschil-

len. Leren communiceren. Leren de 

ander te begrijpen en verstaan. Dat 

alles moet een vitaal onderdeel zijn 

van al onze curricula en is net zo be-

langrijk als de overdracht van kennis 

en vaardigheden. Milton J. Bennett, 

een Amerikaanse socioloog en expert 

is op het gebied van interculturele 

communicatie, schrijft: “Interculturele 

sensitiviteit komt niet van nature. 

Het is geen deel van onze voorge- 

schiedenis als primaten en het is ook 

geen wezenskenmerk geweest van de 

langste periode van onze menselijke 

geschiedenis.” Kortom, het vraagt een 

bewust proces van leren en oefenen 

met interacties in en buiten onze 

klaslokalen.

De Covid-19 pandemie heeft hoe dan 

ook gezorgd voor een opschudding 

van ons huidige onderwijssysteem. Ik 

hoop van ganser harte dat die onder-

breking ons bewuster maakt van het 

belang om de groepsdynamiek van 

ons menselijk samenleven te bena- 

drukken. Zoals het bij Jenaplan gaat 

om de stamgroep als eenheid van 

denken, met daarin de inbreng van 

alle individuele kinderen die onlos-

makelijk deel uitmaken van die groep, 

zo is leren communiceren, samen-

werken en leven met elkaar op deze 

kleine planeet iets dat in het leerplan 

van ieder mens moet zitten.

 

Jonge Jenaplancontacten met Taiwan
Dit is de zesde 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, mede geholpen door 

Nederlands-Vlaamse jenaplanbegeleiders.

Interculturele sensitiviteit 
komt niet van nature. Het 
vraagt een bewust proces 
van leren en oefenen met 

interacties in en buiten 
onze klaslokalen.
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Magische maakbaarheid met een krijtje
Stel je voor. Je gaat slapen en na een verkwikkende nacht-

rust word je wakker in een totaal nieuwe wereld, waar 

alles anders blijkt te zijn met nieuwe normen en regels. Al 

je routines, je gewoontes, passen niet meer. In één klap 

mag je niet met je vrienden en vriendinnen spelen, niet 

meer naar de voetbalclub, niet naar school. Je mag oma 

en opa niet bezoeken en een oude tante blijft ook ver uit 

je buurt. 

Zo moeten veel kinderen het hebben gevoeld, toen pre-

mier Rutte achter elkaar de eerste maatregelen aankon-

digde in maart. Al die tijd kwamen er waarschuwingen 

langs. Het coronavirus was een bedreiging. Niet alleen 

voor de gezondheid, maar ook voor het sociale leven, 

alleen al door de angst die het met zich meebracht. Een 

dergelijke situatie hadden we nog niet eerder bij de hand 

gehad. 

 

Om te ontsnappen aan eventuele dreiging zijn er mees-

terlijke ontwijkers. Televisie, games en het boek. De laat-

ste is het hulpmiddel bij uitstek, geholpen door de zeeën 

van tijd. De grote klassiekers voorop. Remy’s Alleen op de 

wereld van Hector Malot. De epische vertellingen van Thea 

Beckman zoals Kruistocht in spijkerbroek, want wie wil nou 

niet tijdreizen en Kinderen van Moeder Aarde, dé trilogie 

over een mogelijke toekomst van de aarde. Of pak Het on-

eindige verhaal van Michael van der Ende of Meester van de 

zwarte molen van Otto Preussler eens op. Andere boeken 

zijn de betoverende De geheime tuin van Frances Hodgson 

Burnett (zie Mensenkinderen 163) en het verbeeldingsvolle 

paradijs van Annet Schaaps Lampje (zie MK 160), om er 

maar een paar te noemen.  

Voor de onderbouwkinderen op school opende ik deurtjes 

naar de werelden uit de Sprookjes van Grimm en Ander-

sen, die van Pluk van de Petteflet en De Gorgels van Jochem 

Myjer. Maar er was ook de maakbare wereld van Paultje en 

het paarse krijtje van Crockett Johnson. Niets gaat er boven 

dat magische paarse krijtje, als Paultje zijn eigen wereld er 

mee schept en voor elk probleem een oplossing vindt. Je 

zou iedereen zo’n uitweg willen bieden. Een wereld waar 

je, net als Paultje, onbevangen in kan stappen en het mag 

ervaren in het moment. Niet weglopen voor de obstakels 

op je pad, maar ter plekke oplossingen bedenken om er 

een andere wending aan te geven. Koester het paarse 

krijtje in jezelf. 

 

Crockett Johnson (vert. Annie M.G. Schmidt)

Paultje en het Paarse Krijtje 
(Lemniscaat 2000, 65 pagina’s, € 12,95, a.l.)

 

Een huis met Roald Dahliaanse sferen
Een taboe doorbreken is zo eenvoudig nog niet. Taboes 

worden gevoed door angst en zijn daarmee lastig te 

bestrijden. Als we het hebben over taboes doorbreken in 

de kinderliteratuur dan komen we uit bij de grootmees-

ter van de absurditeit, Roald Dahl. Hij schepte ongekend 

genoegen in het onderuithalen van de gevestigde orde. 

Hij overdreef, dikte aan en blies zijn karakters op – soms 

letterlijk.

Volwassenen die je volgens educatieve kinderliteratuur-

wetten altijd netjes hoorde te behandelen? Altijd weer 

die bedeesde meisjes? Stoerder dan stoere jongens? De 

omfloerste fluwelen handschoen-toon waarmee de pijn 

en het verdriet die een jeugdig leven soms kunnen treffen 

werden beschreven? Dahl keerde deze normen en waar-

den binnenstebuiten en gaf er een realistische twist aan. 

Als een juffrouw een kreng was, dan werd ze buiten pro-

porties erg, niet alleen qua karakter maar ook in omvang. 

Denk aan juffrouw Bulstronk in Mathilda (zie MK 162). Een 

klein en frêle meisje kreeg de beschikking over intrigeren-

de eigenschappen. Een echtpaar verzon talrijke gruwelijke 

listen om het leven voor elkaar zo onaangenaam mogelijk 

te maken. Heksen en reuzen heersten. Kinderen waren 

om op te eten en zelfs de zwaartekracht moest eraan 

geloven.

Het is wat ieder mens in zijn hoofd zou willen doen, als 

een verhitte boosheid op komt zetten. Heel even maar, 

een fractie van een seconde, schiet het door je heen. Dahl 

vergrootte die seconde uit en schreef er zijn boeken op.

 

Nu we allemaal zo op ons eigen huis werden aange-

wezen, met elkaar moesten zien te schipperen in een 

beperkte ruimte, werd mijn oog getrokken door Het huis 

met de schuine vloeren, pratende ratten en raadsels op 

de muren. Alleen de titel al! En zo vond ik een nieuwe ta-

boedoorbrekende held: de schrijver Tom Llewellyn schrijft 

over dit wonderlijke huis met haar bijzondere bewoners. 

De humor is vilein, soms grof en onverbloemd. Door 

het taboe recht in de muil te kijken, wordt het absurd 

en daardoor extreem humoristisch. De schrijver windt 

er geen doekjes om en benoemt de gruwelijkheden in 

kleurrijke taal, waarbij hij soms op de schreef balanceert. 

Je leert houden van ieder die in het verhaal een rol speelt 

en zelfs met de buren in de – op zijn minst geheimzinnige 

– straat ontstaat een band, ook al zijn sommige allerminst 

lief en innemend.

Aan het eind wilde ik eigenlijk blijven wonen in dat huis, 

was ik gehecht geraakt aan de eigenzinnige eigenschap-

pen ervan en die van zijn bewoners. Het is een goede 

graadmeter als het moeite kost om een verhaal weer los 

te laten. Er zijn vele droomnachten op gevolgd. Ik hoop 

nog veel van hem te lezen. Als Tom Llewellyn al die perso-

nages uit de buurt uit zou diepen, heb je er zo een aantal 

knisperverse boeken bij. Wel eerst zelf lezen.

 

Tom Llewellynn

Het huis met de schuine vloeren, de pratende ratten en 
raadsels op de muren
Illustraties: Maximillian Meinzold, vertaling Esther Ottens

(Van Holkema & Warendorf 2015, 112 pagina’s, leeftijd: 

9+)

 

Aan huis gekluisterd, reizend 
door de verbeelding
‘Quarantaineboeken’ koos Berna als overkoepelend thema voor ons ‘nieuwe nu’. Dikke klassiekers, allicht, 
die je doen reizen vanuit je leunstoel. Maar ook nieuwe boeken, waarin ogenschijnlijk gewone huizen 
veranderen in werelden van absurditeit en avontuur: “Het is een goede graadmeter als het moeite kost om 
een verhaal los te laten. Er zijn vele droomnachten op gevolgd.”

Berna’s boeken

Berna van der Linden

Aan het eind wilde ik blijven wonen in 
dat huis. Ik was gehecht geraakt aan de 

eigenaardigheden van het huis en de 
bewoners
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Een Ministerie dat alles voor ons oplost
Paultje denkt in oplossingen en Tom Llewellyn tekent 

vreemde huizen voor ons uit, dan kan er maar één boek 

volgen in deze periode van quarantaine: Het Ministerie van 

Oplossingen en het veel te volle huis van Sanne Rooseboom. 

Het is een derde boek in de serie over het ‘Ministerie van 

Oplossingen’. Wie wil dat nou niet: een ministerie dat al-

les voor ons oplost. Ik denk dat premier Rutte, zoiets ook 

wel achter de hand had willen hebben.

De ambtelijke samenstelling is interessant, want die 

bestaat uit een aantal kinderen en twee oude dames. Ze 

storten zich op vraagstukken die zich spontaan aandie-

nen. In dit geval liggen er steeds wonderlijke voorwerpen 

op de dikke mat in de gymzaal van de school. Waarom en 

van wie? Er is een opschrijfboek bij met een intrigerende 

vraag: ‘Ik weet niet waar ik moet beginnen’.

Natuurlijk is er een kaper op de kust. Een oude verbitterde 

Zilverman, die het gemunt heeft op de acties van dit Mi-

nisterie en die alles in het werk stelt om ze te ondermij-

nen. Zelfs met afluisterapparatuur. De kinderen komen, 

dankzij het opschrijfboek, een achtervolging en door hun 

alertheid, het ‘veel te volle huis’ uit de titel op het spoor – 

het huis van een verzamelaar midden in het bos en daar 

begint het avontuur.

De Zilvermannen doen er alles aan om informatie te 

verkrijgen en schromen niet om de oude verzamelaar zijn 

geheim te ontfutselen. De kinderen zijn niet voor een gat 

te vangen. Met behulp van de oude dames en een klein-

zoon lukt het om een aantal zaken, die scheef lopen, weer 

recht te trekken. Maar niet alle hulp die geboden wordt, is 

de juiste…

Het is alsof ik weer in mijn oude Agatha Christies ben 

gedoken. Eenmaal vastgebeten in het probleem is het 

niet mogelijk om het boek weg te leggen. Het Ministerie 

van Oplossingen doet zijn naam eer aan. Met het gemak 

waarmee de fantasie wordt aangesproken en de snelheid 

van handelen die het levert, weet het ongekende eigen-

schappen los te kriebelen.

Ook hier een leegte als het boek uit is. Er gaat niets boven 

het verdwijnen in een andere wereld en je mee te laten 

slepen als boekreizigers en wereldontdekkers. Spannend 

en herkenbaar zijn de illustraties van Mark Janssen (zie 

MK 168).

Nu ik dit schrijf, is de eerste schooldag weer begonnen. 

Beide boeken nodigen uit om de kinderen eens een denk-

beeldige gang door hun eigen huis te laten maken, als een 

lid van Het Ministerie van Oplossingen of bijvoorbeeld 

met de humor van Llewellyn door opmerkzaam te zijn 

op vreemde keutels en holletjes op stoffige voorzolders. 

Wie weet wat voor prachtige verhalen daar nog uit zullen 

rollen. Fantasie aan en gaan!

 

Sanne Rooseboom

Het Ministerie van Oplossingen en het veel te volle huis.
Illustraties: Mark Janssen

(Van Goor 2019, 240 pagina’s, € 14,99, leeftijd: 8+)
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Ik weet het 
zeker, denk ik
Boekbespreking: 
Het Onwijs Grote 
Filosofie Doeboek 
2020
 

Geert Bors

“Als je filosofeert kom je erachter 

dat het leven niet zwart-wit is, maar 

oneindig kleurrijk.” Was getekend: 

filosoof Sabine Wassenberg, in haar 

eigen Onwijs Grote Filosofie Doeboek 

2020. Het lijkt me volkomen legitiem 

dat Sabine zichzelf citeert, in een we-

tenschapsveld waarvan de geschie-

denis toch met name de mannen 

onthouden heeft.

Stiekem is dat citaat ook een drijven-

de kracht achter Sabines werk – ook 

in haar wisselcolumn ‘De filosofie-

kring’ in Mensenkinderen. Filosofie 

brengt je bij paradoxen, ethische 

dilemma’s, ongerijmdheden. Bij vra-

gen, kortom, waarop geen eenduidig 

antwoord te vinden is, maar waar-

van de vitaliteit erin schuilt dát je 

ze overdenkt. En dat brengt nuance, 

brengt verwondering, brengt blikken 

op onvermoede nieuwe hoogvlaktes, 

brengt het perspectief van een ander 

dichterbij.

Op een dubbele pagina iets voorbij 

het citaat, zie je twee landschappen. 

De vraag erbij is niet ‘Zoek de tien 

verschillen’, maar kleur de ene plaat 

in, alsof je vol liefde en hoop naar de 

wereld kijkt, en de andere alsof je de 

wereld ziet als een plek van hebzucht 

en egoïsme. Heb je dat gedaan, dan 

zul je zien dat je perceptie de wereld 

echt anders kleurt. Dan toch liever 

een leven in oneindige tinten en vol 

verwondering.

 

Onzekerheid uithouden
Het ‘niet-zeker-weten’ aan durven 

gaan en uit kunnen houden is het 

onderwerp van het Doeboek 2020, 

dat draait om ‘waarheid’. Sabine leert 

haar lezers – ‘van 8 tot 88 jaar’, als op 

een oude bordspeldoos – hoe je een 

mening onderscheidt van een feit. 

Hoe nepnieuws werkt. Hoe ingewik-

keld de sprong van de ene constate-

ring naar de daaropvolgende conclu-

sie is. Hoe denken, geloven en weten 

van elkaar verschillen.

In bladspiegel en illustraties oogt het 

doeboek even fris en fruitig als de 

eerdere twee edities, en dat bracht 

me bij de eerste bladerbeurt eventjes 

bij de indruk dat er daarmee niet al te 

veel nieuws gebeurde. Ook door de 

onderwerpkeuze van Sabines eerste-

ling uit 2018, waarbij ze destijds de 

meest iconische dilemma’s en mar-

kantste historische gebeurtenissen 

uitlichtte – Socrates’ gifbeker, het trol-

ley-probleem – leek het op het eerste 

oog dat het ideeënpalet dit keer wat 

fletser was. Maar niets is wat het lijkt, 

als je zoekt naar waarheid.

 

Doeboek als pedagogische vriend
Door nadrukkelijk bij één thema te 

blijven, ontwikkelt het boek in de loop 

van het lezen vooruitwijzingen en 

verdiepende terugblikken. Dat maakt 

het behalve een prettig vakantieboek 

(zoon- en dochterlief grepen meteen 

naar de puzzels en rebussen, die 

vooral wél sluitende antwoorden 

boden; we gaan zien wat de zomer 

brengt), ook een mooi boek op de 

stamgroeptafel.

Veel pagina’s, bijvoorbeeld die over 

hoe je het waarheidsgehalte van een 

mediabericht kunt bepalen, ontvou-

wen zich bijna vanzelf tot vragen 

waar je stamgroep een filosofiekring 

lang mee bezig kan zijn. En met zijn 

consistentie van onderwerp, kun je 

van dit boek een trouwe vriend voor 

een heel seizoen maken. Nadrukkelijk 

geen vastomlijnd methodeboek, maar 

een filosofisch-pedagogisch richt-

snoer, dat de stamgroep snel naar 

het puntje-van-je-stoel-gevoel kan 

brengen. Precies zoals Peter Petersen 

het voor ogen had.

Mensenkinderen

Alsof ik in mijn oude Agatha 
Christies ben gedoken: eenmaal 

vastgebeten is het niet mogelijk om 
het boek weg te leggen
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klad ingekomen. Haar werkjes doet 

ze met veel tegenzin en het is goed 

te zien dat de computer niet haar 

favoriete omgeving is. Te veel afstand 

tussen haar en haar klasgenootjes 

met zo’n scherm ertussen. Hoe zou 

het komen dat Florine met een ogen-

schijnlijk gemak omschakelt naar de 

virtuele klas, waar Caro en ik er veel 

meer moeite mee hebben?

 

Maurice Merleau-Ponty, een twin-

tigste eeuwse Franse filosoof, kan 

daar wel wat licht op doen schijnen. 

Volgens hem hébben we niet alleen 

maar een lichaam, maar zíjn we ook 

een lichaam. Als je jezelf een hand 

geeft, voel je wat hij bedoelt: je voelt 

de aanraking van je huid zowel met 

je linker- als met je rechterhand. Je 

lichaam is dan niet alleen een object 

dat aangeraakt wordt, maar ook een 

Vanaf het moment dat op 15 maart 

de donkere krullen van Alina alleen 

nog op een scherm te bewonderen 

waren, de frisse blik van Mo ger-

educeerd werd tot een vermoeide 

oogopslag en er enkele leerlingen 

gewoon uit het zicht verdwenen zijn, 

is er tijd nodig om aan te passen aan 

de nieuwe werkelijkheid. De leerlin-

gen waarvan ik blindelings weet waar 

ze zitten en, al ben ik er niet bewust 

op gericht, weet of ze vandaag een 

vrolijke, chagrijnige, onverschillige of 

dwarse bui hebben, zijn gereduceerd 

tot ontelbare pixels op mijn laptop. Al 

die onbewuste kennis die puur vanuit 

mijn lichaam komt door jarenlange 

herhaling zijn nutteloos in mijn vir-

tuele klaslokaal. Ik moet ongelofelijk 

wennen en vraag een paar leerlingen 

wat ze ervan vinden.

 

Florine knapt er erg van op dat ze 

thuis met haar moeder de lessen  

kan volgen. “Want”, zegt ze, “nu 

schreeuwt niemand er doorheen en 

als ik het niet helemaal snap kan mijn 

moeder het mij nog een keertje uit-

leggen. En dan snap ik het wel. Dat 

vind ik echt heel fijn. En ook kan ik het 

allemaal rustig in mijn eigen tempo 

doen, dat kan op school niet!” Ze is 

zichtbaar ontspannen. Caro vond 

het eerst wel heel fijn en ze maakte 

voortdurend prachtige planningen 

maar na verloop van tijd is daar de 

Filosofiedocente Maaike weet haar leerlingen blindelings te vinden 
in het lokaal. Nog voor er een woord gewisseld is, merkt ze wie er 

vrolijk, chagrijnig of onverschillig is. Met bewuste aandacht maar ook 
door een onberedeneerd zintuiglijk weten: je lokaal als verlengstuk 

van je tastzin, zoals een getraind pianist één is met zijn klavier. Maar 
opeens is daar de corona-lockdown. Hoe werkt het dan? Waar blijft het 

lijfelijke weten in een digitale ontmoeting?

subject dat aanraakt. En vóór dat je je 

linkerhand aanraakt weet je lichaam 

al waar je rechterhand is. Je vraagt 

je niet af: waar zouden mijn handen 

nu zijn? Dat weet je gewoon. Die 

opgeslagen kennis van je lijf staat 

tegenover de kennis die je hebt van 

de wereld om je heen. Maar het één 

is niet los van het andere te koppelen. 

Met je lichaam bewoon je de wereld 

en dat lijf past zich steeds aan als de 

omstandigheden veranderen. Waar 

je bij het pianospelen eerst onwennig 

op zoek moet naar de juiste toetsen 

kun je door veel te oefenen een 

sonate van Beethoven uit de piano 

tevoorschijn toveren waarbij pianist 

en piano tot één harmonieus geheel 

versmelten, alsof de piano een ver-

lengstuk van je lichaam wordt.

 

En misschien zal het ook wel zo 

gaan met het lesgeven op afstand. 

Waar mijn lichaam nu ingesteld is op 

menselijke nabijheid zal ik wellicht 

door steeds maar weer te oefenen 

met mijn laptop en de miljoenen 

pixels die de afbeeldingen van mijn 

leerlingen weergeven, me ook díe 

interactie lichamelijk kunnen toeëi-

genen, waardoor ik me meer thuis zal 

voelen in de (virtuele) wereld. Zodat 

ik opnieuw, zonder er bij na te denken 

weet hoe het met de kinderen gaat. 

Wie weet?

 

Maaike Merckens-Bekkers (WonderWhy) 

verzorgt een opleiding, geeft trainingen, 

workshops, begeleidt scholen en nog veel 

meer om het filosoferen toegankelijk te 

maken voor het onderwijs. Meer op: www.

wonderwhy.nl

Hoe komt het dat 
Florine met een 

ogenschijnlijk gemak 
omschakelt naar de 
virtuele klas, waar 

Caro en ik er veel meer 
moeite mee hebben?

De filosofiekring

Virtuoos in 
het virtuele

Maaike Merckens-Bekkers

Als je klas veranderd is 
in miljoenen pixels
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Het is 2013 en ik ben stamgroepleider in de bovenbouw 

op de Jenapleinschool in Zwolle. Het wil maar niet vlotten 

met het rekenonderwijs. We zijn eigenlijk allemaal niet 

tevreden over hoe de kinderen rekenen. Er worden met het 

team keuzes gemaakt in de zoektocht om het rekenonder-

wijs beter te maken. Keuzes die soms vanuit visie gemaakt 

worden, maar vaak meer in de praktische sfeer liggen, denk 

bijvoorbeeld aan jaargroepinstructies rekenen. Het gevolg 

is al gauw dat je op de ochtend nauwelijks je stamgroep 

ziet, je de ontwikkeling van je kinderen in de groep maar 

deels voor ogen hebt, er onduidelijkheid is over wie er 

verantwoordelijk is voor communicatie met ouders en de 

eventuele extra aanpassingen die kinderen nodig hebben.

De drang om te werken met de gesloten driejarige 

stamgroep wordt bij mij steeds groter. En waarom zien we 

ondanks de inzet van de stamgroepleiders dan toch zulke 

matige scores bij de kinderen. 

Gaat er hier wat mis? Zitten we wel op de goede weg?

In dit artikel wil ik je meenemen in de ervaringen die ik de 

afgelopen jaren heb opgedaan bij diverse jenaplanscholen 

en wat heeft geleid tot een huidige werkwijze betreffende 

rekenen in de gesloten stamgroep.

 

Terug naar 2013
De directie vliegt rekenexpert Cecile Borghouts in en ze 

neemt ons team gedurende twee jaar mee in het werken 

met het observatie-instrument “het drieslagmodel”. Het 

drieslagmodel laat je als stamgroepleider vooral kijken naar 

wat kinderen doen, op basis waarvan je vervolgens vragen 

kunt stellen of feedback kunt geven. Maak rekenen con-

creet is de boodschap, geef het betekenis.

Ze schetst een mooie balans tussen het zelf na laten denk-

en van kinderen en modellen. Aan toetsen hecht ze weinig 

waarde. Je moet als stamgroepleider weten wat de kin-

deren doen, dat is belangrijk. Een vrouw naar mijn hart.

 

De combinatie tussen het observeren (de ken-je-kinderen-

insteek) en daarnaast kennis van rekenleerlijnen, de op-

bouw in basisstrategieën en werken met de vertaalcirkel 

spreken mij zeer aan.

Ik ga aan de slag met m’n groep. Ik bekijk in die periode  

bij elk kind of de doelen (zie voorbeeld hieronder) op alle 

drie de assen beheerst zijn bij de kinderen. De instructies 

vanuit de methode laat ik even voor wat ze zijn. Dit levert 

pas echt wat op en later haal ik dat heus wel weer in mocht 

dat nodig zijn. Binnen enkele weken merk ik dat de kinde-

ren veel meer grip krijgen op hun eigen leren, veel meer 

plezier krijgen en ik als stamgroepleider groei in kennis en 

kunde. Dat levert voor de stamgroepleider feitelijk op dat 

de beweging van didactiek naar onderwijspedagogiek in  

beweging is! En dat is wat we willen als jenaplanners.

Cecile denkt ook mee hoe je rekenonderwijs in een drie-

jarige stamgroep kunt organiseren. Ze geeft lucht door een 

heldere opbouw in doelen te beschrijven die kinderen aan 

het eind van elk jaar moeten kunnen (op alle drie van de 

assen van het drieslagmodel).

Hieronder een voorbeeld voor de middenbouw kinderen.

Door het geringe aantal doelen wordt zowel de opbouw in 

rekenen veel helderder, als dat het gevoelsmatig ruimte en 

tijd geeft: je hebt immers drie jaar de tijd om deze doelen 

te behalen.

3 doelen van Groep 3
-  Memoriseren optellen en aftrekken t/m 10
-  Splitsingen t/m 10
-  Oriëntatie getallengebied t/m 100 (start)

4 doelen van Groep 4
-  Oriëntatie getallengebied t/m 100
-  Automatiseren optellen / aftrekken t/m 20
- R100, basisstrategie rijgen
-  Tafels van vermenigvuldiging (afspreken welke, liefst 

allemaal)

5 doelen van Groep 5
-  Oriëntatie getallengebied t/m 1000 en structuur van de 

getallen t/m 1000
-  Afmaken automatisering tafels van vermenigvuldiging
-  Optellen en aftrekken t/m 1000 (naast rijgen nu ook split-

sen als basisstrategie)
-  Grotere vermenigvuldigingen: 4x36 met als basisstrategie 

splitsen
-  Delen: begrip en eenvoudige delingen (ook met rest)
 Drieslagmodel

uit protocol ERWD

Rekenen 
in de gesloten 
stamgroep

 
Rekenonderwijs in de driejarige stamgroep – een heikel punt,

 waarover ook Peter Petersen zich vaker boog. Vaak gaan bij de rekenles in jenaplanscholen de 
kinderen hun stamgroep uit en, met hun laadjes, de jaargroep in. Niet ideaal, vindt schoolleider 

en opleider Guido Huige. Met zijn team ging hij rekenen in de stamgroep.

Praktijk: leerdoelen kennen en  
dicht bij de kinderen staan
Guido Huige

Het is 2013 en ik ben stamgroepleider in de bovenbouw 
op de Jenapleinschool in Zwolle. Het wil maar niet vlot-
ten met het rekenonderwijs. We zijn eigenlijk allemaal 
niet tevreden over hoe de kinderen rekenen. Er worden 
met het team keuzes gemaakt in de zoektocht om het 
rekenonderwijs beter te maken. Keuzes die soms vanuit 
visie gemaakt worden, maar vaak meer in de praktische 
sfeer liggen, denk bijvoorbeeld aan jaargroepinstructies 
rekenen. Het gevolg is al gauw dat je op de ochtend 
nauwelijks je stamgroep ziet, je de ontwikkeling van 
je kinderen in de groep maar deels voor ogen hebt, er 
onduidelijkheid is over wie er verantwoordelijk is voor 

communicatie met ouders en de eventuele extra aan-
passingen die kinderen nodig hebben.
De drang om te werken met de gesloten driejarige 
stamgroep wordt bij mij steeds groter. En waarom zien 
we ondanks de inzet van de stamgroepleiders dan toch 
zulke matige scores bij de kinderen. Gaat er hier wat 
mis? Zitten we wel op de goede weg?

In dit artikel wil ik je meenemen in de ervaringen die ik 
de afgelopen jaren heb opgedaan bij diverse jenaplan-
scholen en wat heeft geleid tot een huidige werkwijze 
betreffende rekenen in de gesloten stamgroep.
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De zoektocht van ons onderwijsconcept
In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een 

nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een conse-

quente wisselwerking tussen doen en denken (basisprincipe 20)

 

Er is geen methode, geen manier die bij alle jenaplan-

scholen past. Op verschillende momenten in zijn werk en 

praktijk, zie je dat Petersen gelukkig zelf ook op zoek was 

naar wat het beste werkte. Petersen beschrijft in hoofdstuk 

3 van Van didactiek naar onderwijspedagogiek dat de kinderen 

twee keer per week in rekenniveaucursussen verdeeld 

werden over de stamgroepleiders die er waren (p.109).  

Een ander voorbeeld dat mooi aansluit is dat Petersen een  

bepaalde jaargroep een half uur eerder naar school liet 

komen om vast een niveaucursus te kunnen geven.

De zoektocht is dus niet alleen van deze tijd, ook Petersen 

worstelde daarmee en schrijft dat niet elke pedagogische 

situatie even betekenisvol is en kan zijn. Cursussen gaan 

soms ook gewoon over dingen die misschien wat saaier 

zijn, maar wel moeten gebeuren. Bij jenaplanonderwijs 

streef je naar zoveel mogelijk betekenisvolle pedagogische 

situaties. Dat levert met regelmaat ambivalentie op en dat 

is misschien juist wat ons jenaplanners scherp houdt. De 

zoektocht van didactiek naar onderwijspedagogiek: wat is 

mogelijk bij de school (populatie, team) en wat betekent 

dat voor welke keuzes we maken?

Mei 2020
Enkele begeleidingstrajecten, scholen en ervaring verder 

ben ik momenteel interim-directeur op de Woldstroom 

in Meppel en de Ommewending in Veendam. Met OBS de 

Woldstroom hebben we de zoektocht om het rekenonder-

wijs door te ontwikkelen opgepakt en de Ommewending 

ontwikkelt vanzelfsprekend mee.

Stamgroepleider

1. Visie en organisatie:
a. Werken met groepsdoelen:
Als kinderen nieuwsgierig zijn, gaat leren vanzelf. Door te 

werken met groepsdoelen rondom een bepaald rekenthe-

ma gedurende enkele weken heb je de mogelijkheid om de 

betrokkenheid bij kinderen te vergroten, meer van en met 

elkaar te leren, wordt inzichtelijker voor kinderen wat er 

in drie jaar geleerd kan worden en is het makkelijker voor 

de stamgroepleider om uit te gaan van verschillen in de 

stamgroep doordat de doelen niet gekoppeld zijn aan leer-

jaren maar aan de ontwikkeling van de kinderen.

 

b. Een planning met rekendoelen per bouw:
Om te gaan werken met groepsdoelen is het handig een 

planning te maken waarin de rekendoelen weggezet zijn 

vanuit de leerlijnen. In de opzet die wij ontwikkeld hebben 

maken we gebruik van de “ik-doelen” van het boek Mijn 

leerlijnen. Dat zijn kindvriendelijke doelen op basis van de 

SLO-kerndoelen. Deze zijn ingedeeld in weken en komen 

twee maal per jaar terug. Zo heb je een basaal over-

zicht van hoeveel doelen er per week behandeld moeten 

worden. Elke groep en school is weer anders. Deze basis 

kun je gebruiken om bijvoorbeeld een bepaald doel vaker 

langs te laten komen als dat nodig is voor jouw groep.

Voor de rekendoelen die je aan bod wilt laten komen maak 

je zelf een les of gebruik je een voorbeeld vanuit de lessen 

van bijvoorbeeld Gynzy of Snappet. Voor de verwerking 

van het doel kun je de kinderen de bijbehorende lessen 

laten maken. Dit scheelt wat mij betreft enorm in tijd en 

overzicht ten opzichte van een methode verknippen. Toch 

blijft ook hier de rol van de stamgroepleider groot in de 

voorbereiding: je kunt niet zomaar de bladzijde van de 

methode omslaan en de volgende les afdraaien.

Voor de jongste en middelste kinderen van de midden-

bouw vind ik het volgende betreffende het gebruik van 

devices. Begripsvorming is voor deze kinderen heel be-

langrijk. Handelen, doen, beleven! Liever daar een goede 

focus op dan te vroeg beginnen met de inzet van digitale 

apparaten. Wat mij betreft op z’n vroegst pas in leerjaar 4 

of later. Gezien de doelen die beheerst moeten worden aan 

het eind van groep 3, heb je daar dan ook ruim de tijd voor. 

Dit maakt de harde overgang voor de jongste kinderen ook 

een stuk zachter. Het spel element blijft belangrijk.

2 Kennis en kunde
a. Goed kunnen observeren met het drieslagmodel:
Om meer inzicht te krijgen in hoe kinderen rekenen moet 

je met ze praten, vragen stellen, ze observeren. Weten ze 

überhaupt wel wat voor soort som ze moeten uitrekenen 

(context) of kunnen ze wel een context bedenken bij een 

kale som? Als ze weten wat ze moeten uitrekenen, doen 

ze dat dan op een goede manier (basisstrategie/tempo) en 

controleren de kinderen zichzelf op slordigheden (werk-

houding).

Als je als stamgroepleider hier handiger in wordt, kun je 

heel snel zien hoe je het kind op weg kunt helpen met 

gerichte feedback. Als je inzicht hebt in de kinderen dan 

kun je ze binnen een paar weken echt grote sprongen laten 

maken in ontwikkeling door te focussen op de as die aan-

dacht behoeft.

 

b. Kijkwijzer ‘rommelen-modelen’
Als je het drieslagmodel eigen hebt merk je al gauw dat je 

er meer mee wilt doen voor al je rekenlessen. Ik herinner 

me dat Cecile Borghouts het vaak had over ‘rommelen en 

modelen’. Daar ben ik mee aan de slag gegaan.

Je wilt dat kinderen zelf gaan nadenken. Je moet dat bijna 

kunnen horen. Dat kun je doen door ze vragen te stellen. 

Dat mogen best ingewikkelde vragen zijn. Dit noem je 

‘rommelen’. De kinderen moeten bij dat rommelen zelf op 

zoek naar antwoorden, strategieën etc. Dit kunnen ze al-

leen doen maar ook in tweetallen of groepjes.

Als je dit in je rekenles wilt gebruiken zou je dit de ‘rom-

melfase’ kunnen noemen. In deze fase maak je kinderen 

dus actief en betrokken. Als je deze fase inbouwt in een 

rekeninstructie kun je heel veel zien bij de kinderen. Je kunt 

hier observeren en/of feedback geven. Feedback geven is 

veel leerzamer dan het geven van instructies, dus pak hier 

je kans!

 

Je wilt kinderen actief en betrokken maken. Maar wat je 

niet wilt is ze verkeerde dingen aanleren of ze in de war 

maken, zodra het gaat om bijvoorbeeld het aanleren van 

een juiste basisstrategie. Je wilt het goede model aanbie-

den.

Als je dit in je rekenles inbouwt zou je dat de ‘modelfase’ 

kunnen noemen. Je gebruikt hierbij de goede voorbeelden 

(verhalen, tekeningen, oplossingsstrategie) die kinderen in 

de rommelfase hebben laten zien (was er geen goed voor-

beeld dan geef jij het goede voorbeeld).

Tijdens het modelen maak je een koppeling tussen het 

concrete voorbeeld (het verhaal) en werk je toe naar ab-

stractere vormen als een schematisch tekeningetje, een 

basisstrategie, een hulpmiddel naar uiteindelijk de kale 

som. Het continu koppelen tussen concreet en abstract 

zorgt ervoor dat kinderen betekenis leren geven aan de 

abstractere vormen als een kale som.

Op basis van deze fases heb ik samen met de teamleden 

een kijkwijzer opgesteld van wat wij een goede rekenles 

vinden. Wat zie je bij ons terug als we met een rekendoel 

aan de slag gaan?

 

c.  Bij elkaar observeren, filmen, feedback, ontwikkel-
ingsgericht

Om leerkrachtgedrag te veranderen moet je zelf de 

noodzaak inzien en vooral ook willen ontwikkelen. Bij de 

teams waar ik mee gewerkt heb was er gelukkig een goede 

vertrouwensband onderling en waren we niet bang om 

fouten te maken. Door bij elkaar te kijken en te filmen 

kwamen we in gesprek en konden we van en met elkaar 

leren. Bij de Ommewending miste het sparren met de 

bouw wel omdat het een kleine school is. Mijn conclusie is 

ook dat dit een intensief en langlopend traject is, wil je het 

echt goed borgen als school. Gedragsverandering heeft tijd 

nodig.

Tijdens de overleggen met elkaar kwamen een aantal zaken 

naar voren die best moeilijk zijn. Bijvoorbeeld het praten 

over wat een goede tekening is. Als je een kind vraagt een 

tekening te maken bij het verhaal “Er vliegen 7 vogels in de 

lucht en er komen er 5 bij. Hoeveel vogels vliegen er in de 

lucht?” Wat is nou een goede tekening? Erg leerzaam en 

best moeilijk. Welke keuzes maak je dus als je in de model 

fase terecht komt. Kennis van de basisstrategieën en be-

hoefte aan een overzicht kwamen ook duidelijk naar voren.

Stamgroepleider
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d. Basisstrategieën kaart met 
aanwijzingen
In een methode weet je soms 

niet meer op welke wijze je 

kinderen iets moet aanleren. 

Het aanbod is onduidelijk of 

er wordt te veel aangeboden. 

Dit zorgt voor verwarring bij 

kinderen en stamgroepleiders. 

Van sommige kinderen weet 

je bijvoorbeeld gewoon dat ze 

er nog niet aan toe zijn om de 

analogie te zien tussen 3 x 5 

= 15 en 30 x5 = 150. Maar dat 

staat wel bij de te volgen les.

Toch wil je kinderen houvast 

geven. Een tool waar ze altijd op 

kunnen terugvallen als ze iets 

moeten uitrekenen. In het boekje Voorkom (ernstige)  

rekenproblemen – 7 aanraders (ook van Borghouts) staan 

de basisstrategieën genoemd. Ik heb dit als uitgangspunt 

gebruikt voor overzichtelijke kaarten met daarop alle basis-

strategieën voor de midden- en bovenbouw. Handig om in 

de groep op te hangen voor kinderen als didactische aan- 

wijzing en voor de stamgroepleiders als houvast.

 

Kind
 

a. Gepersonaliseerd leren (Gynzy / Snappet)
Met de komst van digitale verwerkingen als Gynzy en Snap-

pet hebben we meer toegang tot gepersonaliseerd leren. 

De combinatie tussen groepsdoelen en gepersonaliseerd 

werken is voor Jenaplan natuurlijk een mooie combinatie. 

Er zitten aan al deze verwerkingsmethodes helaas ook 

nadelen, zoals de vervelende hoeveelheid sommen die er 

goed gemaakt moeten worden voordat het niveau wordt 

aangepast (motivatie) en niet te vergeten het gokken 

van antwoorden en niet gebruiken van een kladblaadje 

(werkhouding). Voor de stamgroepleider kan het gebruik 

van deze middelen je organisatie verlichten (tijd en werk-

drukvermindering).

 

b.  Afstemming op kinderen in de weektaak met educati-
eve spellen

Kinderen leren feitelijk op drie manieren het rekenen aan. 

Enerzijds staat er middels de groepsdoelen 1 thema cen-

traal, anderzijds onderhouden ze het rekenen middels het 

gepersonaliseerde rekenen via Gynzy of Snappet en tot slot 

wordt er ook afgestemd middels het inzetten van educa- 

tieve rekenspellen (o.a. Met sprongen vooruit) in de week-

taak. Hier kun je als stamgroepleider een keuze in maken: 

kies jij de spellen uit voor de weektaak of laat je dat aan de 

kinderen over? Om te weten welke spellen er geschikt zijn, 

kun je gebruik maken van het boek Van kerndoel naar refe- 

rentieniveau. Daar staat mooi in beschreven welke spellen 

passen bij welke didactische leeftijd (per vakgebied). Voor 

de rekenspellen van Met sprongen vooruit hebben we een 

koppeling gevonden met het Bareka muurtje.

c. Eigenaarschap rekenmuurtje Bareka
Met behulp van het Bareka muurtje weten kinderen (en 

stamgroepleider) goed wat ze al kunnen en hoe ze verder 

moeten om een goed stevig rekenmuurtje te maken. Het 

geeft kinderen inzicht en eigenaarschap.

Het team van de Woldstroom heeft de rekenspellen van 

Met sprongen vooruit weten te koppelen aan een echt reken-

muurtje zodat deze in de weektaak ook spelenderwijs kun-

nen worden geoefend. Ouders en kinderen kunnen goed 

helpen bij de spellen.

 

d. Afstemming op kinderen door middel van referen-
tieniveaus bovenbouw (beredeneerd aanbod)
Je wilt natuurlijk alle kinderen tot goede rekenaars ma- 

ken. Je wilt ook uitgaan van verschillen. Maar je kunt niet 

iedereen individueel onderwijs geven. Door vanaf groep 6 

gebruik te maken van de verwachte referentieniveaus  

waarop de kinderen uitstromen kun je makkelijk zicht  

krijgen op de verschillende niveaus binnen je groep. Je kunt 

dit bijvoorbeeld maken op basis van het verwachte eind-

DLE vanaf E5 (Parnassys) en daarnaast de gegevens van 

het Bareka rekenmuurtje en de eigen observaties. Na elke 

toetsronde kun je dit overzicht bijstellen zodat je vooral 

voorkomt dat je kinderen te laag indeelt.

In de praktijk betekent dit dat je het in je stamgroep niet 

meer hebt over doelen voor groep 6, 7 of 8, maar dat  

kinderen aansluiten bij doelen die passen bij het niveau 

waarop ze werken. Een standaardzin van de stamgroe-

pleider is dan ook: “Ik ga straks uitleg geven over hoe je….. 

Ik nodig de volgende kinderen daarvoor uit. Maar als je het 

ook wilt leren mag je natuurlijk gewoon meedoen.”

 

e. Kindgesprekken
Door regelmatig rekengesprekjes te plannen kun je er gauw 

achterkomen hoe een kind rekent en aan welke as er ge- 

werkt kan worden. Je kunt zo bijvoorbeeld kinderen aan 

een goed ‘rekenverhaal’ helpen bij keersommen.

 

Wat levert dit allemaal op?
Zoals eerder benoemd ben je nooit helemaal klaar met 

ontwikkelen. Dat blijft evolueren en ongetwijfeld zal er 

soms weer een kleine revolutie plaatsvinden. Wat de op-

brengsten zijn?

Ik zie kinderen die gemotiveerd zijn om aan hun reken-

muurtje te werken. Kinderen die door de pakkende intro-

ductie van een thema nieuwsgierig zijn. Kinderen die rek-

enspelletjes spelen tijdens de blokperiode. Ik zie kinderen 

mooie getallenlijnen maken.

Ook de stamgroepleiders varen wel. Ik zie op dit moment 

stamgroepleiders die blij zijn dat er handvatten zijn om het 

rekenonderwijs in de gesloten stamgroep vorm te geven. Ik 

zie stamgroepleiders die bewuster omgaan met de doelen 

en zelfverzekerder worden in het geven van feedback.

De vraag die voor mij centraal stond en staat is hoe we 

in deze tijd het rekenen op jenaplanscholen beter op de 

kaart kunnen zetten. Dat juist jenaplanscholen zo’n prach-

tige wisselwerking kunnen hebben tussen rekenen in de 

stamgroep en gepersonaliseerd leren zonder een didac-

tische, of individualiserende school te worden staat voor 

mij vast. De ruimte te zien en te ontdekken tussen berede-

neerd aanbod en achteraf redeneren.

 

Resultaten:
•  Verwacht niet dat de resultaten meteen omhoog gaan. 

In de middenbouw zien we gelukkig wel al veel posi- 

tieve resultaten. Opbrengsten voor nu zijn vooral ook dat 

stamgroepleiders beter laten zien en vertellen waar de 

kinderen zitten en hoe we als team daarmee om willen 

gaan.

•  Net als bij leesonderwijs, heeft de factor tijd ook bij  

rekenen invloed heeft op de soms achterliggende resul- 

taten op jenaplanscholen ten opzichte van scholen die 

met jaargroepen werken. Voor het lezen heb ik ooit 

onderzocht of het klopt dat de curve anders loopt. Dat 

bleek te kloppen. Ik heb vijf leergangen gevolgd en eind 

groep 7 waren de kinderen vrijwel allemaal ‘avi uit’ en op 

landelijk niveau. We zouden als jenaplanscholen ons niet 

zo gauw uit het veld moeten laten slaan, als we niet in de 

pas lopen, mits we de kinderen goed in kaart hebben.

 

Onderbouw
In dit artikel ga ik vooral in op het rekenen in de midden-

bouw- en de bovenbouw. Daar gaat er veel mis bij de 

vertaling van de concrete verhalen naar het abstractere 

rekenen. In de onderbouw zitten kinderen volop in de 

concrete wereld en mijn advies is om daar ook zoveel mo-

gelijk te blijven. Als kleuters goed concreet begrip op doen, 

hebben ze daar later veel profijt van. Spelen, spelen en 

meespelen is mijn advies. Door te observeren en af en toe 

mee te spelen zie je zoveel meer van de ontwikkeling van 

kinderen.

 

Wil je bepaalde documenten inzien of downloaden? Kijk dan even 

op mijn website of neem contact met me op.

 

Guido Huige is jenaplanopleider bij het JAS en interim directeur 

bij Kijkopschool.

42 062020



44 062020

een aantrekkelijk geluid te laten horen 

in het publieke- en politieke debat. 

In voorbereidende zin hebben de ini-

tiatiefnemers intensief het concept 

Jenaplan bestudeerd, vanuit de ba-

sisprincipes en de daaruit sprekende 

waardengerichte benadering. Het 

gekke was dat ik af en toe in deze tijd 

moest denken aan basisprincipe 20, 

waar staat

 

“In de school worden verandering en ver-

beteringen gezien als een nooit eindigend 

proces. Dit proces wordt gestuurd door een 

consequente wisselwerking tussen doen 

en denken”

 Scholen hebben de afgelopen maan-

den goed moeten nadenken over bij- 

voorbeeld afstandsonderwijs. Vanuit 

de vereniging is een hulpdocument 

over dit onderwerp verspreid. Zo af 

en toe hoorde ik stamgroepleiders 

verzuchten dat ze ‘weinig Jenaplan’ 

konden waarmaken. Dat bracht de 

werkgroep conferentie ertoe om te 

filosoferen over een vervangend aan-

bod, nu de conferentie is verschoven 

naar 4-5 november 2021.

Nagedacht wordt over onlinesessies, 

waarbij ingespeeld wordt op huidige 

uitdagingen en dilemma’s en gezocht 

wordt naar manieren om ons concept 

te vertalen naar deze tijd, ons ‘nieuwe 

nu’. Overwegingen zijn:

•  Wat heeft de afgelopen periode 

met stamgroepleiders en kinderen 

gedaan?

•  Welke waarden wil je juist nu vast-

houden?

•  Welke oplossingen zijn er gevon-

den? Welke handreikingen zouden 

jullie doen?

•  Wat zou je nooit meer los willen 

laten?

•  Hoe inspireer je teams dat samen 

Veel geplande afspraken 
konden geen doorgang vinden 
tijdens de lockdown. Maar de 
NJPV heeft niet stilgezeten. 
Directeur Jaap Meijer vertelt 
over ontwikkelingen in 
Nederland en Vlaanderen, 
maar kijkt ook naar Jenaplan 
in Oostenrijk, Tsjechië, 
Taiwan en Japan. 

Beste Jenaplangemeenschap,

Mijn bijdrage aan deze rubriek wil 

ik concentreren op drie aspecten, 

namelijk relatie, permanente ontwikkel-

ing en professionalisering. In de fase dat 

ik nadacht over de inhoud beperkte ik 

mezelf tot het in beeld brengen van 

hetgeen op dit moment speelt in mijn 

werk als NJPV-directeur.

Relatie
Apart genoeg komt dan het woord 

‘relatie’ als eerste boven drijven. Juist 

tikel van Sherry Hsia op p.28-31) wordt 

vermoedelijk een herfst- of winter-

evenement. Een kennismakingsbezoek 

aan de Brusselse jenaplanschool St. 

Jozephboondael zou plaatsvinden 

in mei en verhuist naar het nieuwe 

jaar. De bezoekronde aan een aantal 

Duitse scholen schuift ook door naar 

2020-2021. Daar stond al een kennis-

makingsbezoek aan de Oostenrijkse 

jenaplanschool in Graz, Kalkleiten ge-

pland. Het zal onzeker zijn of de jena-

planweek in Tsjechië in september kan 

worden uitgevoerd. Om je een beetje 

zicht te geven op de werkrelatie met 

Japan, verwijs ik naar de link jenaplan.

nl/nl/jenaplan/onderzoek-en-ontwik-

keling/jenaplan-in-japan.

Permanente ontwikkeling

Ik ben sinds kort betrokken bij een 

landelijke coalitie Onderwijsvrijheid. In 

deze coalitie wordt samen opge- 

trokken om het kleurrijke verhaal van 

het onderwijs te vertellen. Voor dit 

verhaal creëren we ons eigen frame, 

met als doel onderwijsvrijheid vanuit 

haar intrinsieke waarde op de kaart te 

zetten. Dat doen we door inspireren-

de en bemoedigende bijeenkomsten 

van en voor scholen te organiseren en 

in deze unieke coronatijd, waarbij 

relaties anders worden ingevuld en je 

geconfronteerd wordt met beperkin-

gen. Al mijn externe afspraken heb ik 

moeten afzeggen en daar kwam hier 

en daar een videogesprek voor in de 

plaats.

In de afgelopen periode had ik weer 

vele kennisbezoeken met relatief 

‘nieuwe’ directeuren op de rol staan. 

Dat aantal blijft gelukkig gestaag groe-

ien en zo’n bezoek doe je niet af met 

een videocontact. In de agenda voor 

2020-2021 moet ik op zoek gaan naar 

ruimte en dat geldt vanzelfsprekend 

voor meerdere afspraken, die niet 

konden worden waargemaakt.

De zomercursus in Taiwan (zie het ar-

op te pakken?

•  Hoe ga je uit van de belevenissen 

van de kinderen, juist in deze tijd?

 

Wanneer je het begrip ‘school’ als 

leef- en werkgemeenschap breder 

denkt en ‘vereniging’ invult in ba-

sisprincipe 20, dan kom je al gauw 

op de bezinningsperiode waarin de 

vereniging zit: past de vorm nog bij 

de functie? Concreet betekent het in 

elk geval dat de algemene bestuurs-

samenstelling meer een afspiegeling 

gaat worden van verschillende jena-

plangroepen als opleiders, stam- 

groepleiders, directeuren.

Een verandering betekent ook een 

passend antwoord formuleren op de 

omstandigheid dat onze financiële 

administratrice Alexandra Heijster 

afscheid neemt. En dat antwoord ligt 

dan in het opbouwen van een werk- 

relatie met een nieuw bureau dat gaat 

werken voor de NJPV.

Maar de wisselwerking tussen denken 

en doen komt ook ter sprake bij de 

huidige ontwikkeling van digitale  

evaluatievormen voor de jenaplan- 

opleiding, de introductiecursus en de 

uitvoering van de NJPV-conferentie.

 
Professionalisering
En vanuit die wisselwerking tussen 

denken en doen kom ik vervolgens 

bij het professionaliseringsverhaal 

binnen en buiten de NJPV. Vanuit de 

netwerkgedachte (relatie) lopen ver-

schillende initiatieven. Ik noem het al 

lang lopende narratief onderzoek, met 

als leidende vraag: Hoe bevorderen we 

de ondernemende houding bij kinderen?, 

dat moet resulteren in een nieuwe 

NJPV-uitgave. Daaraan voorafgaand 

vindt nog een online conferentie 

plaats vanuit het Saxionlectoraat 

Vernieuwingsonderwijs met als 

startmoment 13 november, waarna 

wekelijks digitale workshops gratis 

worden aangeboden, waaraan ook de 

NJPV-onderzoeksgroep met haar the-

ma een bijdrage zal leveren. Bij deze 

conferentie hoort een begeleidende 

publicatie met alle onderwerpen die 

tijdens die conferentie worden aange-

boden. Zo zal er een artikel vanuit 

de NJPV in staan rondom de relatie 

concept Jenaplan en ondernemende 

houding.

Er wordt bovendien gewerkt aan een 

publicatie over probleemoplossend 

groepswerk binnen stamgroepwerk, 

evenals aan een publicatie ‘Perspec-

tieven op Jenaplan’ vanuit datzelfde 

lectoraat Vernieuwingsonderwijs, 

waarvoor verschillende doorgewinter-

de jenaplanners geïnterviewd zullen 

worden.

Afsluitend wil ik de studiemomenten 

nog even aanstippen, die in het kader 

van de professionalisering worden 

opgezet. Als eerste natuurlijk de intro-

ductiecursus, waarvan de inschrijving 

intussen is gestart: www.jenaplan.nl/

nl/jenaplan/scholing/introductiecur-

sus. Verspreid over 2021 staan stud-

iedagen gepland over ‘Werken met 

jonge kind’ (3 februari 2021), ‘Ruimte 

als pedagoog’ (3 maart 2021), ‘Bev-

orderen ondernemende houding’ (17 

maart 2021) en ‘Blokperiode’ (7 april 

2021).

Op stapel staan verder een 

NJPV-opleiding voor schoolleiders, 

opleidingsmodules voor jenaplanw-

erkers met het jonge kind en interne 

begeleiders. En hopelijk kunnen we de 

aangekondigde film ‘Samen spelen’ 

realiseren in het schooljaar 2020-2021.

Kortom, er blijft werk aan de winkel

Jaap Meijer

Directeur NJPV
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in constante 
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tussen doen en 
denken
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blijkbaar nog naar behoren. Afgaande op hun harde werk 

de afgelopen weken om er een aangenaam verblijf van te 

maken, had deze ‘in het groen gelegen kluswoning’ een 

keurmerkvinkje gekregen: geschikt voor gezinsuitbreiding. 

De eitjes zijn inmiddels al enige tijd uitgekomen. Hoge 

piepjes verraden de aanwezigheid van jongvolk, dat gre-

tig roept om meer. Meer insecten, meer spinnen, meer 

rupsen om om te zetten in groei en levensenergie. Het is 

dan ook een drukte van jewelste. Waar Schiphol nagenoeg 

stilgevallen is, is hier op ieder moment wel een vliegbewe-

ging waar te nemen.

Vanuit het raam in de woonkamer kan ik de drukte be- 

kijken zonder hen te storen. Ik verwonder me over de 

vlijt waarmee de ouders, zonder al te veel oponthoud, de 

jonkies verzorgen. Met een natuurlijke, intuïtieve vanzelf-

sprekendheid. Nou ja, wat ‘spreekt er nog vanzelf’? Het be-

grip klinkt in deze tijden zo wankel. Overgave… misschien 

dekt dat woord meer de lading van hetgeen zij me laten 

zien. Een overgave, die zich prachtig laat bekijken vanach-

ter vensterglas. Ik beken: ik kijk ook met een licht jaloers 

gevoel.

Wat zou Petersen adviseren?
De afgelopen weken zijn mijn gedachten – en de daaraan 

gekoppelde gevoelens – van links naar rechts geslingerd. 

Wellicht een herkenbaar fenomeen voor velen. Alleen al 

als ik bezig was met het onderwijs – de Jenaplanpijlers, 

de visie van Petersen, onze invulling binnen school en 

noem maar op – hoorde ik mijn hersenen kraken. Wat 

zou Petersen ons hebben geadviseerd in deze ongekende 

situatie? Of beter gezegd, waar zou hij prioriteit hebben 

gelegd? Het is uiteraard gissen, maar kijkend naar mijn 

collegae, kan ik enkel concluderen dat ik onderdeel ben 

van een fantastisch team dat heeft gehandeld in zijn ge-

dachtegoed.

 

Mijn collega’s hebben de afgelopen weken ongelooflijk 

hard gewerkt. Ze hebben alle leerlingen gevolgd, gespro-

ken, geholpen. Naast werken uit methodeboeken werd er 

ook gezocht naar echt contact, betrokken bij hoe iedereen 

het maakte en wat ieder nodig had – al zaten er tussen ie-

dere uitgewisselde oogopslag pixels, kabels en satellieten. 

Er werd zelfs gepoogd om het groepsgevoel, ondanks de 

afstand, in stand te houden.

Na de meivakantie en de gedeeltelijke ontspanning van 

de lockdown hebben we de zeilen bijgezet om het fysieke 

onderwijs weer op te starten. En ook daarin hadden we 

aandacht voor de cognitieve vakken, maar zeker niet min- 

der voor de verbinding. Samenzijn, samenspelen, in 

gesprek gaan met elkaar had en heeft prioriteit.

 

Liefdevolle overgave
We leven in een maatschappij die doordendert, waar 

beslissingen worden genomen ten gunste van, bijvoor-

beeld, financiële groei. Alles raast door. Zelfs nu, in deze 

tijd, kan men de economische toestand niet negeren en 

vormt dit een belangrijke motivatie om regels te ver- 

soepelen. Gezondheid, van cruciaal belang, wordt toch in 

de waagschaal gelegd. Niets wordt langer gezien als van-

zelfsprekendheid. En er worden beslissingen genomen die 

ik als ‘eenvoudig’ mens niet altijd kan begrijpen.

Ondanks die druk, de verwarring van regels, zie ik mijn 

collega’s vol liefde zwoegen en hard werken voor hun  

kroost. Ik zie, net als bij meneer en mevrouw koolmees, 

een ongekende overgave. Ik zie, ondanks de fysieke an-

derhalve meter afstand, dat ze naast de kinderen zitten 

om hen te helpen met hun groei, hen te voeden in hun 

ontwikkeling. Ik zie glunderende kinderen die gehoord en 

gezien worden. Overtuigingen worden geparkeerd en  

situaties worden geaccepteerd, hoe moeilijk ook. Alles 

voor onze jeugd, onze toekomst.

Even stilstaan, even op adem komen. Even zonder al te 

veel gedachten uit het raam turen naar het koolmeesgezin 

om – paradoxaal – mijn menselijkheid te herontdekken in 

hun liefdevolle overgave. Diezelfde liefdevolle overgave 

die mijn collega’s de afgelopen tijd hebben geuit en de 

komende tijd zullen blijven uiten.

 

Judith Knapp is naast redacteur bij Mensenkinderen, moeder én 

stamgroepleider op De Vlieger in Sittard.

Mezen en 
mensen

Judith mijmert

De wereld stond stil. Thuiswerken was het 
devies. En intussen, in de tuin van stam- 
groepleider Judith Knapp, bouwde een kool-
mezenpaartje onafgebroken aan een onder-
komen om er hun kleintjes groot te brengen. 
Met intuïtieve vanzelfsprekendheid. Of beter: 
met overgave. Dezelfde overgave die ze in 
haar team zag, digitaal én in het nieuwe nu 
van de anderhalve meterschool: doorgaan, 
contact maken, uitleggen, aftasten, ondanks 
dat we amper zekerheden hebben.

Op een schuurtje in onze tuin hangt een sjofel vogelhuis-

je. De vaalgroene verf bladdert een beetje en er ontbreekt 

een deel van het dakje. Ondanks het aftandse uiterlijk 

functioneert het voor meneer en mevrouw koolmees 

Judith Knapp
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Ondanks die druk, 
de verwarring van regels, zie ik 
mijn collega’s vol liefde zwoegen 

voor de kinderen, ons kroost
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leren. Ouders hebben over de schouders van hun spruiten 

meegekeken. Ook dat leidde tot het besef dat onderwijs 

namens ouders de kinderen vormt. De computervaar-

digheden van de kinderen groeiden sneller dan de mijne. 

Steeds meer krijgen we door dat we niet overal goed in 

hoeven te zijn, als we door samen te werken elkaar maar 

kunnen aanvullen en op weg helpen.

 

Maar is de eerste eis niet dat wij als leerkrachten, cul-

tuurdragers zijn en die cultuur via muziek, verhalen, 

onderzoek, beeldende vorming, via wereldoriëntatie over-

dragen? Dat wij kinderen helpen zich te oriënteren in de 

wereld door het verhaal van David en Goliath eens een 

keer verteld te hebben en de kinderen zo in een oogopslag 

te laten begrijpen wat er bedoeld wordt met een kranten-

cartoon van een reus die een piepklein virusje tegenover 

zich krijgt?

Als cultuurdragers wijzen wij onze kinderen op nog niet 

geëxploreerde velden van kennis en kunde, van weten, 

denken en voelen. We geven richting, maar ook ruimte, 

die de nieuwe generatie op haar eigen manier mag in 

gaan nemen. Die tocht, jaar na jaar, maakt ons vak tot 

een vitaal beroep. Het valt te hopen dat de overheid ook 

hierna onthoudt dat ze ons – en politie, en zorg – die titel 

gegeven heeft.

 

Arjen is leerkracht, onderwijskundige 

en eigenaar van Onderwijs 

doe je Samen.

Het is een veel gestelde vraag in mijn omgeving, waar-

schijnlijk ook bij jullie op school: “Hoe ziet het onderwijs 

er na de coronacrisis uit?” Maar beter zouden we elkaar 

kunnen vragen: wat willen we behouden van het onderwijs 

tijdens de corona-thuis-zit-tijd? En: wat nemen we mee uit het 

onderwijs dat we daarvoor gaven? 

Persoonlijk zou ik wel naar een vierdaagse schoolweek 

willen. En op de vijfde dag roepen we kinderen naar 

school voor extra gymlessen, voor extra spelling, om 

gezellig samen te lezen, voor eens een goed gesprek,… 

En daarbij zorgen we ervoor dat alle kinderen even vaak 

vrij hebben op die vijfde dag en/of op school zijn. De 

niveaucursussen die we in het Jenaplan gewend zijn, 

maar dan in een ruimer jasje.

 

Ik stelde de kinderen in mijn bovenbouwklas ook deze 

vraag: “Wat waren de voordelen van thuisonderwijs?” 

Daarbij werd toch wel schrikbarend vaak genoemd dat ze 

op school zo lang moesten wachten. Wij denken dat we 

modern onderwijs geven, blijken er toch blinde vlekken te 

zijn. Wat goed dat dat nu duidelijk wordt.

“Wat hebben jullie gemist?”, was natuurlijk ook een vraag. 

“Elkaar”, was vaak het antwoord. En gelukkig was er ook 

een lummel uit leerjaar 8 die zonder blikken of blozen zei: 

“De maffe verhalen van de meester.” Dat zijn de Nobel- 

prijzen die je soms in het onderwijs zomaar krijgt.

 

Het is een opmerking die me behalve streelde toch  

ook aan het denken zette. Omdat het me op het spoor 

zette van de eisen van het primair onderwijs. De eisen 

 in de 21ste eeuw: het thuisonderwijs heeft veel kinderen 

meer verantwoordelijkheid gegeven voor hun eigen  


