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vorm te geven in onderwijs en opvoeding. Star zijn ze allerminst, daar
zorgde de pioniersgeneratie wel voor:
met de status van ‘interpreteerbaar

Luc Stevens over ‘Reformpedagogiek op
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de schouders van Comenius’.

zijn eigen lezing van de basis-
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Woorden die
je wereld doen trillen

Voorwoord

Inhoud

Berna’s boeken

De filosofiekring

Arjen Achterop

Het is al zeker tien jaar geleden dat ik, nog nieuw als
redacteur bij het NIVOZ, tegenover de auteurs zat van
een kritische studie naar ‘het nieuwe leren’. Er was een
voorstelrondje waarbij iedereen iets vertelde over zijn
functie, maar waar – zoals usance is bij het NIVOZ – ook
bij ieder iets doorsijpelde van persoonlijke drijfveren.
Auteur Henk Blok vatte die gelegenheid aan om te
vertellen dat hij, toen hij startte als onderwijsonderzoeker,
merkte dat het hem ontbrak aan een ‘binnenperspectief’,
als hij niet zelf ook de ervaring had van het in de klas
staan. En dus schreef hij zich in bij een pabo en was in de
jaren daarna, naast onderzoeker, ook deel van de week
‘meester’. Beide bezigheden hadden elkaar enorm gevoed.
Soms zegt iemand iets dat je wereld doet trillen. Vaak
heeft diegene het niet eens door. Bloks woorden troffen
me onverhoeds, omdat ik bezig was met mijn eigen
‘recht van spreken’ nu de paden van schrijven en van
onderwijs parallel begonnen te lopen. Redacteurschap
en leraarschap waren twee carrièrepaden, die ik beide
verkend had aan het eind van mijn studie Engels. Hoe
meer ik begon te schrijven over onderwijs, over tact,
motivatie en verwondering, hoe groter mijn hunkering
naar dat binnenperspectief werd.

dan weer spelend op de grond – dat ik het niet meer
kon ontkennen: ik wilde ook meester worden.
Lang verhaal kort: sinds dit schooljaar ben ik zij-instromer.
In de Paarse Papegaaien, een middenbouwgroep
4-5-6. Ik vind het fantastisch maar ook spannend.
Hoeveel verwachting heb ik geladen op deze stap?
Ga ik kunnen wat ik jullie al die jaren zo soepel heb
zien doen? Hoe gaat het zijn om zelf een groep
kinderen te begeleiden op hun tocht de wereld in?
In de luwte van mijn werkkamer bouwde ik, in innig
maar digitaal contact met de redactie, intussen ook aan
een nieuwe Mensenkinderen. Met als losjes geformuleerd
thema: ‘Ontvankelijk grondmodel’. Omdat dat de
gelegenheid geeft het verleden – Reformpedagogiek op
de schouders van Comenius – te combineren met een
perspectief op de toekomst: Onderwijs na Covid-19.
Enfin, we gaan op weg!
Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Het vlamde steeds vaker op. Door jaren
’50-foto’s van mijn grootvader, midden in
zijn klas met meer dan veertig kinderen.
Door al die uren waarop ik met een
kladblok achterin jullie stamgroepen
zat en de kinderen me betrokken bij
hun schooldag. Ik deed klussen als
leesvader en stamgroepouder. Ik genoot
van de masterclasses over motivatie
of pedagogische tact die ik bij het
NIVOZ mocht geven. Maar het was pas
toen de coronalockdown kwam en ik
dagelijks met mijn kinderen aan tafel
zat – hun peuterbroer soms op schoot,

Illustratie: Frank de Man
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Kees opent

één van onze microfoons het niet

podium te schitteren. Er worden

deed gaf niks, zongen we gewoon

solo’s gegeven, gezongen, gedanst,

samen fijn in één microfoon, lekker

gespeeld. Na vijf weken plezier en

rock ‘n’ roll. Maar geen anderhalve

hard werken, van repeteren, dansen,

meter afstand, waarop een ouder

teksten leren, improviseren en decors

ons achteraf attendeerde. …Alle

maken, pakken onze schoolverla-

filmpjes maar weer van Facebook af.

ters hún kans. Want op het laatste

Wat een heerlijk gevoel was het om

moment kon de musical toch door-

weer gewoon te zingen, samen met

gaan. In het theater en mét publiek.

de kinderen. We waren de ander-

Weliswaar minder dan normaal –

halve-meterregel even helemaal

zo’n krappe vijftig in plaats van bijna

vergeten. Toen we een paar weken

tweehonderd trotse ouders en aan-

later weer in halve groepen moch-

verwanten – maar mét livestream.

ten draaien, had ik de kampboek-

Een livestream, waardoor familie

jes met de liedjes al tevoorschijn

op een schouder kunt leggen zon-

in Kroatië, een tante in Spanje en

gehaald. Konden we weer lekker

der restricties, voorschriften en

grootouders in India konden meege-

zingen! Na het eerste nummer werd

maatregelen die het allemaal stroef

nieten. Er wordt meegekeken vanaf

ik gewaarschuwd door een collega:

en dissonant maken. Hoewel we

de bank, met hapjes en drankjes. Aan

we mogen niet zingen in de klas!

juist door de smalle protocollaire

een livestream zouden we normaal

Vanwege rondvliegend speeksel en

marges ook best mooie dingen

nooit gedacht hebben. Onze vaste

zo. De speekselregel was mij even

hebben uitgeprobeerd en ont-

video-opnemer gaf het als mogelijk

ontgaan. Helaas. Met verjaardagen

wikkeld, zoals onze livestream.

erbij. Wat geweldig! Een innovatie

hebben we het stiekem héél zachtjes

niet noemen, constateert

met een bijzondere meerwaarde.

gedaan. Burgerlijk ongehoorzaam,

Volle akkoorden

zoals minister Ferd later ook was.

Nu is de school weer op volle kracht

hij: “Plotseling wordt je

Schoolpleinserenades

In harmonie
Kees Groos

Op Kees’ school loopt
het wel lekker – dat
digitale onderwijs. Maar
stamgroepwerk kun je het

een stelletje individuen die
vooral geen achterstand
mogen oplopen.” Zijn
tante, bij wie hij wekelijks
boodschappen brengt, kon
in de oorlog járen niet naar
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Illustratie: Stijn Ruijzenaars

school en relativeert.

open. Op volle kracht? Mwah, toch

Laveren tussen planning en spontaniteit

niet. Vieringen doen we, maar in

jaar merkte je pas wat je echt mist!
We hadden, net als andere scholen

Nu, met enige afstand, verwonder

nog niet binnen. Dus hoewel er van

een babysitplicht, om kinderen met

ik me: waarin schuilt die drang tot

volle akkoorden in onze harmonie

ouders in vitale beroepen op te van-

samen zingen? Ik probeer: zing-

nog geen sprake is, klinkt het al

gen. Een collega stelde voor om de

end, onbevangen en in harmonie

wel een heel stuk beter dan voor

buurt wat op te vrolijken met liedjes

je schooltijd beleven. Dat wens

de zomervakantie. Behalve dan die

en gitaren. Die oude mensen in de

je iedereen wel toe. Als stam-

laatste vijf weken want toen voelden

flats zaten ook maar alleen thuis. We

groepleider ben je niet alleen maar

mijn schoolverlaters die harmonie

hadden de geluidsinstallatie naar bui-

bezig met het overbrengen van de

en dat spatte van het podium af, de

ten gerold, beiden onze elektrische

essentiële kennis. Juist de manier

zaal in en dwars door de livestream

gitaren meegenomen en een half

waaróp is zo belangrijk. Daar zit de

helemaal naar India. Fijn dat we ze

uurtje heerlijk met de kinderen lied-

meerwaarde. In de harmonie van

dat hebben mogen meegeven, zin-

jes over het schoolplein getetterd. Op

de stamgroep zit de veiligheid voor

gend naar de middelbare school.

de balkons stonden mensen te genie-

de kinderen om zich te ontplooien.

ten, er werden filmpjes gemaakt

Het samen zingen, geeft een gevoel

voor Facebook en wij waren blij. Blij

van saamhorigheid in je stamgroep.

omdat we lekker buiten konden zin-

Een basis waardoor je als stam-

gen met de kinderen, zoals op kamp.

groepleider kunt laveren tussen

Kees Groos is stamgroepleider

Eindelijk voelde iets weer een beetje

geplande momenten en spontane

in de bovenbouw in Boxmeer

normaal. Dat tijdens het zingen

acties, waarbij je gewoon een hand

In de thuiswerktijd van vorig school-

stamgroep gedecimeerd tot

4

Waarin schuilt
die drang
tot samen
zingen?

Juli 2020. De kinderen staan op het

kleinere setting en ouders mogen
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Foto: Joop Luimes

Iedere
stamgroepleider is
een pionier
Geert Bors

Zelfs de best voorbereide pedagogische avonturier kan het duizelen,
wanneer die kennismaakt met het jenaplanconcept: de basisprincipes
zijn niet de essenties, en verwar de kwaliteitskenmerken niet met de
kernkwaliteiten. Hoofdredacteur Geert Bors, die zelf vijf jaar geleden
begon aan zijn ontdekkingsreis, start het liefst bij de basisprincipes en
de levenskrachtige dynamiek tussen Jenaplan als ‘interpreteerbaar
streefmodel’ en als ‘ontvankelijk grondmodel’.

6
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Welke tip zou je geven aan iemand die kennismaakt

hier en daar wat dingen weg die toevallig bruikbaar lijken.

met het jenaplanonderwijs? Misschien iets als: ‘Als je

Er moet een relatief blijvende en herkenbare kern (‘identi-

binnenkomt in de wereld van het Jenaplan, neem dan

teit’) zijn. ‘Relatief’, want het is niet voor de eeuwigheid.

een kapmes mee.’ Dat klinkt natuurlijk veel agressiever dan ik het bedoel. Waar ik op doel is het gebrek aan

Geen dogma’s maar speelruimte

overzicht dat mij als nieuwkomer overviel. Het Jenaplan

Die kern zijn de bekende twintig basisprincipes gewor-

scheen mij toe als een ondoordringbaar woud van:

den – twintig uitgangspunten met een visie op mens-zijn,
op de samenleving, en op de consequenties daarvan voor

•

basisprincipes (twintig stuks)

opvoeding en onderwijs. Het ‘interpreteerbaar streef-

•

kwaliteitskenmerken (6)

model’ maakt dat je zelf kunt kiezen welke elementen je

•	
essenties (afhankelijk van wie je het vraagt,

Wat mooi is, is dat Suus
Freudenthal en haar naaste
kring al heel vroeg gezocht
hebben naar een gemeenschappelijk fundament,
zonder de sfeer van de ontdekkingsreis te verlaten

benadrukt uit die ‘relatief blijvende en herkenbare kern’.

zijn er dat ergens tussen de 7 en 10)

Lokale omstandigheden vragen om een lokale interpreta-

•	
jenaplankernkwaliteiten (12 in getal, onderver-

tie: een plattelandsschool in een krimpregio moet soms

deeld in de drie categorieën ‘het kind in relatie

communistisch geworden Jena. Pionieren, reisgenoten

anders denken dan een grootstedelijke school in een wijk

met zichzelf’, ‘het kind in relatie met de ander’

zijn, zoals het fellowship in The lord of the rings. Dat moet

met superdiversiteit. Both: “Jenaplanscholen zullen dus

en ‘het kind in relatie met de wereld).’

intens geweest zijn. Jaren van studeren, interprete-

altijd en noodzakelijk van elkaar verschillen. Maar er is

In dit nummer gaan we in die geest tamelijk rekkelijk,

ren en uitproberen. Jaren van ontdekken. Jaren van het

eenheid binnen die verscheidenheid en er zijn grenzen

maar wel gedegen om met ons thema. We stuiten op

En, na een overzichtelijke uitleg hierover in hun boek

bouwen van een nieuwe praktijk bij een papier gewor-

in de interpreteerbaarheid.” Daarbij stelt hij ook voor om

het verleden en op de toekomst: Freek Velthausz hoorde

Jenaplan, school waar je leert samenleven, voegen de

den onderwijspedagogiek. Jaren waarin er nog amper

periodiek de basisprincipes opnieuw tegen het licht te

Luc Stevens spreken bij de opening van de tentoonstel-

auteurs Freek Velthausz en Hubert Winters daar nog

geleefde geschiedenis was, alleen heden en toekomst.

houden, om te zien of ze nog voldoen en waar ze mis-

ling ‘Reformpedagogiek op de schouders van Comenius’,

19 thema’s aan toe, waarlangs je je school kunt meten

Gaandeweg kwam er de noodzaak om dingen vast te

schien al te zeer onderhevig waren aan de tijdsgeest.

waaraan het Jenaplan ook deelneemt en waar door

in goed, beter, best. Het zou de beste pedagogische

leggen. Enigszins te formaliseren, zeker toen het Neder-

Bottomline: het stond de pioniers voor ogen dat het Jena-

Peter Petersen onderstreepte boeken van zijn illustere

ontdekkingsreiziger zomaar kunnen gaan duizelen.

landse Jenaplan in de jaren ’70 van een stichting met

plan niet zou verstarren tot een hermetische leer. Wanneer

voorganger Comenius tentoongesteld liggen. Met Freek

Iets met ‘bomen’ en ‘bos’ en dan is een kapmes han-

donateurs een vereniging met leden werd. Wat mocht

je zelf de uitgangspunten mag interpreteren én vanuit

beluisterde ik wat de orthopedagoog en NIVOZ-stichter

dig, om in elk geval tijdelijk een paar van die rijtjes

je verwachten van een lid? Wanneer was je precies een

een doorleefde kennis van de ‘kern’ weet welke nieuwe

Stevens bedoelt met de verschuiving van de twintigste

opzij te schuiven om een vergezicht te krijgen.

jenaplanner? Wat mooi is, is dat Suus Freudenthal en

ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij en wereld

eeuw als ‘de eeuw van het respect’ naar de 21e als ‘de

Zo kwam ik, nu bijna vijf jaar geleden, in mijn eerste ver-

haar naaste kring al heel vroeg gezocht hebben naar een

passen bij het Jenaplan, krijg je als school autonomie en

eeuw van de verantwoordelijkheid’. En ontvankelijk voor

kenningen op jenaplanscholen ook nog de frase ‘Jenaplan

gemeenschappelijk fundament, zonder de pionierende,

speelruimte. Het maakt van iedere nieuwe stamgroeplei-

ideeën voor de toekomst ging Mensenkinderen te rade

als interpreteerbaar streefmodel’ tegen. Het duurde nog

autonome sfeer van de ontdekkingsreis te verlaten.

der opnieuw een ontdekkingsreiziger. In Kees’ woorden:

op jenaplanschool De Klink in het Limburgse Grathem,

een hele tijd voor daar de pendant ‘Jenaplan als ontvanke-

Inspiratie vond Freudental in het boek The nongraded ele-

lijk grondmodel’ bij kwam. Sindsdien heb ik grip gekregen.

mentary school, een Amerikaanse vernieuwingsonderwijs-

“Deze beide formele begrippen – ontvankelijk grondmodel

Trudie Takken sprak over ‘Onderwijs na Covid-19’, het mani-

En omdat er veel meer stamgroepleiders zijn die het vast-

klassieker van John Goodlad en Robert Anderson uit 1959.

en interpreteerbaar streefmodel - beschrijven de openheid

fest van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

stellen van de basisprincipes in de vroege jaren negentig

Kees Both schrijft in zijn document ‘Over de basisprincipes

van het Jenaplanconcept en hebben consequenties voor de

niet als een levende herinnering hebben, neem ik de ruimte

Jenaplan’ (2003) hoe Freudenthal uit het werk van Good-

manier waarop een gemeenschappelijk fundament van een

om voor mezelf en daarmee voor jullie uit te schrijven hoe

lad en Anderson de begrippen ‘ontvankelijk grondmodel’

groep van scholen geformuleerd wordt. Verstarrende dogma-

ik de dynamische balansoefening tussen het interpreteer-

en ‘interpreteerbaar streefmodel’ destilleerde. Precies

tiek en vrijblijvend relativisme worden daarbij vermeden.”

baar streefmodel en het ontvankelijk grondmodel lees.

die twee bewegingen geven de twintig basisprincipes

waar cvb-voorzitter Gérard Zeegers met stamgroepleider

LITERATUUR

die Both samen met Kees Vreugdenhil formuleerde hun

Tussen Comenius en Covid

Kees Both (2003) ‘Over de basisprincipes Jenaplan - Hoe

Jaren van alleen heden en toekomst

kracht. Over het ‘ontvankelijk grondmodel’ schrijft Both:

Je snapt: ik houd ervan. De basisprincipes. Het mens-

ze ontstonden, wat hun betekenis is en wat je ermee

Toen de Nederlandse jenaplanbeweging vorm kreeg in

“Als het Jenaplan een voor verrijking vanuit nieuwe ont-

en maatschappijbeeld dat eruit spreekt. De conse-

kunt doen’ Geraadpleegd op 16 september via:

de jaren zestig, zo lees ik bij Kees Both, was het een los

wikkelingen in de samenleving, de onderwijspraktijk en

quenties voor onderwijs en opvoeding. En vooral

www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/Geschie-

verband van enthousiaste mensen en scholen. Samen

de wetenschappen ontvankelijk grondmodel is, dan is het

ook van de uitnodiging aan iedere jenaplanner om

denis%20van%20de%20basisprincipes.pdf

onderweg, in het kielzog van initiator Suus Freudenthal,

uiterst belangrijk om criteria te hebben waaraan die nieuwe

je daartoe te verhouden – open naar ontwikkelin-

Freek Velthausz en Hubert Winters (2014). Jenaplan,

om iets te maken van dat mooie, maar inmiddels door

ontwikkelingen getoetst worden. Een serieus onderwijscon-

gen in de wereld, zelfstandig denkend en hande-

school waar je leert samenleven. (Zutphen: NJPV)

het Oost-Duitse regime verboden concept uit het destijds

cept waait immers niet met alle winden mee en plukt niet

lend ten opzichte van de eigen uitgangspunten.
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Judith mijmert

Samen zijn – ooit wegwuifbaar gewoon, nu
zo bijzonder. Op Judiths school vierden ze het
met een bruisende opening, inclusief springkussen. Maar Leila deed even niet mee. Ze
huilde, om haar overleden hond. Hij kwam
opeens weer boven te midden van al het
rumoer en plezier. Het doet Judith nadenken
over de basisactiviteit ‘viering’ en de ruimte
voor het mogen doormaken van rouw: “Vieren is denken aan en over, geven en nemen,
ervaren en beleven, vasthouden én loslaten.”

Judith Knapp

Tranen
op een
zandbestoft
gezicht

Tranen rollen over haar wangen. Er ontstaan druppelspoortjes in het vuil op haar gezicht. Wat kan ik
toch genieten van dat flinterdunne laagje stof op de
huid van kinderen als ze op een van hun avontuurlijke buitentochten geweest zijn. Maar Leila is meer
dan verdrietig en niet bezig met de avonturen die ze
zojuist heeft beleefd tijdens het buitenspel, laat staan
met haar stoffige wangen. Haar lip trilt onophoudelijk en haar ogen blijven zich vullen met tranen.
We hebben onze school vanmiddag omgetoverd tot
een heus springkussenparadijs. We wilden tijdens de
Gouden Weken optimaal inzetten op groepsvorming.
Met vandaag dit grote feest. Iedereen in ons team
voelde de behoefte om, na de moeilijke en zorgwekkende periode voor de zomervakantie, het schooljaar
op een warme wijze te beginnen. Om ons bewust te
worden van het samenzijn. Om dat samenzijn – ooit

Contrast

lijks bij zich draagt. Ze weet nog precies hoe zijn vacht

even een momentje. Opeens was het er, misschien

– te vieren. En intussen te werken aan het smeden van

Leila laat haar tranen de vrije loop. En ik begrijp haar

voelde, zijn warme lijfje. Ze denkt aan zijn gezellige

wel juist door de overweldigende ervaring van het

nieuwe verbintenissen in de stamgroepen. Dat leek

maar al te goed. Want feesten kan ook heel vermoei-

gekwispel en zijn enthousiaste begroetingen wanneer

springkussen, de wilde bewegingen, het gegil, de

ons een prachtig streven in deze prille startweken.

end én confronterend zijn. Leuk zijn, leuk doen, vrolijk

ze de deur open deed als ze thuiskwam. Wat mist ze

feestvreugde die vaak dicht bij de chaos ligt.

Maar de gekleurde vlaggetjes, die door een bescheiden

meedoen, terwijl je eigenlijk een heel ander gevoel in

het beestje toch erg. Leila kan dan ook vreselijk boos

briesje aan de omheining van het schoolplein wap-

jezelf voelt bovenkomen, juist dóór al die vreugde!

worden als iemand zegt dat het toch al een jaar geleden

Wat verstaan we onder ‘vieren’?

peren, de geur van vers gepopte maïskorrels die ons

Hoe verwarrend moet deze situatie voor haar zijn. Haar

is. Nee hoor, voor haar voelt het gemis nog vers. En al

We willen vieren. We willen zo graag dat alles leuk is.

attendeert op ‘zin in zoet’ en de vrolijke leerlingen die

gedachten spoelen de tijd terug en zijn opeens bij haar

dat gefeest kan ze nu eenvoudigweg niet waarderen.

Dat alles fijn en gezellig verloopt. We hebben behoefte

schateren van pret, kunnen Leila’s gevoel niet ombuigen.

overleden hond. Haar maatje, wiens foto ze nog dage-

Gelukkig is het geen dagelijks verdriet meer. Het is

aan vrolijkheid, aan positieve gebeurtenissen en vooruit-

10
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Fotografie: LJudith Knapp

zo wegwuifbaar gewoon, maar nu zo fris en bijzonder
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zichten. Vieren is ook onlosmakelijk verbonden met ons

op kan zien groeien. Dat ik dagelijks een stamgroep vol

jenaplanonderwijs. Maar zo nu en dan lijkt het alsof we

nieuwsgierige, jonge mensen mag helpen om de wereld

de andere kant van vieren – het stilstaan bij en toelaten

iets beter te begrijpen. Ik wil vieren dat we rouwen,

van onze rouw – weinig aandacht geven. Het lijkt alsof

dat we afscheid nemen van alles waaraan we gewend

we rouw en vreugde los van elkaar zien, terwijl ze elkaar

en gehecht waren, dat we missen omdat we gekend

zo nodig hebben. Sterker nog, de een kan niet ontstaan

hebben. Ik wil verwonderd blijven over de verras-

wanneer de ander er niet ook mag zijn. En vice versa.

sende, onverwachte gebeurtenissen. De wankeling die

Leila’s verdriet zorgt dat ik me weer bewust word van

levenssituaties teweegbrengen tot bedaren manen.

deze cruciale verbinding. Door haar weet ik weer hoe
belangrijk het is om elk element van ons bestaan te

Brede glimlach

omarmen. Vieren gaat immers gepaard met het nemen

De schoolbel gaat en leerlingen lopen druk kwebbelend

van afscheid, met rouw, met eindigheid. Vieren is weten

door de schoolpoorten naar hun stamgroep. Papa’s

wat je mist, omdat je het ooit gekend hebt. Vieren is

en mama’s nemen op het schoolplein afscheid van de

denken aan en over, geven en nemen, ervaren en bele-

allerjongsten en blazen een laatste kusje toe. De leer-

Boek belicht:

ker op hun plek vallen dan wanneer

De school in
Jena en Peter
Petersen

je alleen Het kleine Jenaplan leest.

Geert Bors

van jongste naar middelste en

De notie van het lokaal als ‘schoolwoonkamer’, waarin kinderen ook
hun inbreng in de inrichting hebben,
krijgt wat extra’s als je in zo’n jaren
’20-lokaal bij elk tafelgroepje een
vaasje met een veldboeket ziet staan.
Of neem de pagina over de ‘tien
voordelen van de driejarige stamgroep’. Het leerling-gezel-meestersysteem, de rollenverschuivingen
oudste, het jaarlijkse ‘verse bloed’

ven, vasthouden én loslaten.

lingen weten al zo goed bij

Vieren is willen en kunnen,

welke stamgroep ze horen. Ze

Werk je in het jenaplanonderwijs, dan

is even beeldend als het talig is, en

delsten en oudsten de tradities en

mogen en moeten. En daarbij

bergen hun fruit en drinken in

kom je vroeg of iets later het boek-

zeker de foto’s van Petersens school

sfeer van de groep doorgeven. Dat

achterlaten wat je niet langer

de daarvoor bestemde bakken,

werkje Het kleine Jenaplan tegen. De

zijn prettig om erbij te hebben. Het is

is een handig lijstje om weer eens

stoppen hun jas in de luizen-

oorspronkelijke Duitse uitgave was

mooi om te zien dat het destijds lukte

door te nemen. Ook als schoolleider,

zakken en hangen de tas aan

eigenlijk de uitgeschreven presenta-

om beelden te maken van de school

wanneer je nieuwe ouders inleidt

hun eigen kapstokhaakje.

tie, die Peter Petersen gaf voor zijn

in bedrijf – geen staatsieportretten

tot het Jenaplan. Zal trouwens ook

Terwijl ze een plekje in de

collega-onderwijsvernieuwers op de

van de stamgroep stram in het gelid,

puik liggen op het tafeltje bij die

kring zoeken, hang ik op het

New Education Fellowship-confe-

maar foto’s waarbij je midden in de

ouders, als jij strategisch een bak

bord de nieuwe dagtaak.

rentie van 1927. Het was de eerste

sfeer van het onderwijs valt. Kinderen

koffie voor ze haalt: een inkijkexem-

Opeens voel ik een zacht getik

keer dat Petersen – beknopt en toch

geëngageerd in gesprek, bezig met

plaar dat meteen duidelijk maakt

op mijn rug. Leila staart me

omvattend – het schoolconcept

techniekmateriaal (wat een lokaal!),

dat ook een vernieuwingsschool

we veertig schoolweken

met haar grote, blauwe ogen

schetste dat hij en zijn team aan

in de moestuin of luisterend naar

kan leunen op een stevige traditie.

lang mogen genieten van

aan. Ze oogt, in tegenstelling

het ontwikkelen waren sinds zijn

hun voorlezende juf in de kring.

elkaar, van de verhalen, de

tot gisteren, niet verdrie-

aanstelling als hoogleraar opvoed-

Je ziet hoe de tijd van Petersens

werkjes, de kring, het spel.

tig. Sterker nog, een brede

kunde in Jena een paar jaar eerder.

begindagen in Jena verschilt van

glimlach siert haar gezicht.

nodig hebt. Het is verder
kijken en groeien, ontwikkelen en bewust stilstaan.
We feesten omdat we verlangen naar een gelukkig,
mooi, leerzaam en warm
schooljaar. We vieren dat
we samenzijn en hopen dat

Het lijkt alsof we
rouw en vreugde
los van elkaar zien,
terwijl ze elkaar zo
nodig hebben

We hunkeren naar nor-

in je stamgroep, terwijl de mid-

De Nederlandstalige pocketuitgave

het heden, maar vooral ervaar je de

malisering en voelen wat we missen. Die bemoedi-

“Dit is Mimi!”, roept ze glunderend en ze

uit 1985 is nog altijd verkrijgbaar en

doorlopende lijn van toen naar nu.

gende hand op je schouder, de troostende knuffel, de

houdt een lijstje met een foto van een wol-

is met nog geen honderd bladzijdes

Kinderen zijn kinderen: de nieuwsgie-

motiverende high-five. Maar we weten allemaal dat

lig, lief, klein hondje voor m’n neus. Ik neem het

zeker beknopt te noemen. Toch blijkt

righeid en levenslust in hun houding

het nieuwe nu dat nog een tijdje niet zal toelaten.

lijstje in mijn handen en smelt merkbaar.

keer op keer dat menig lezer alsnog

zijn dezelfde als wanneer je van-

“Nu mis ik Mimi ietsje minder erg”, gaat Leila verder.

in een stoeipartij terechtkomt met

daag je stamgroep inkijkt. Kortom,

De loop van het leven omarmen

Ik geef het lijstje terug en Leila huppelt naar haar plek.

Petersens manier van schrijven.

je voelt hoe je mag leunen op een

Wanneer ik de volgende ochtend mezelf bekijk in de

Ze schuift kordaat enkele schriften aan de kant en plaatst

spiegel, terwijl ik mijn tanden poets, bespeur ik weer

Mimi’s portret pontificaal op haar tafel. Trots monstert

Midden in Jena-sferen

oud is en zich – als interpreteerbaar

enkele grijze haren tussen mijn springerige coupe. Vaak

ze het resultaat van haar actie. Ja, het is goed zo.

Die lezers zullen blij zijn met het

streefmodel en ontvankelijk grond-

denk ik dat ik eens de tijd moet nemen om ze uit te

boekje de school in Jena en Peter

model – is blijven ontwikkelen.

trekken, maar vanochtend besluit ik ook deze ontwikke-

Petersen – inderdaad, eigenwijs

onderwijsvisie die al bijna een eeuw

‘de school in Jena en Peter Petersen’

ling te aanvaarden. Gek dat Leila’s tranen me zelfs een

Judith Knapp is naast redacteur bij Mensenkinderen,

zonder beginhoofdletter! JAS’ser

Op tafel voor nieuwe ouders

(fotopapier, 24 pp.) is voor € 20,00

ochtend later tot bewuste veranderingen aansporen.

stamgroepleider én moeder op De Vlieger in Sittard.

Hubert Winters stelde het samen ‘vrij

Die foto’s maken misschien dat de

verkrijgbaar via het JAS, www.jenaplan.

naar Het kleine Jenaplan’. Het boek

begeleidende woorden óók makkelij-

nu, of mail naar info@jenaplan.nu

Ik wil omarmen dat ik ouder word. Dat ik mijn kinderen
12
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We weten dat Montessori, Steiner, Petersen, Freinet, Parkhurst
en andere onderwijsvernieuwers elkaar goed kenden: ze troffen
elkaar de vorige eeuw in de New Education Fellowship, een verband van pedagogische hoop na de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog. Een gemeenschappelijke inspiratiebron was de
Tsjechische onderwijsdenker Jan Amos Comenius (1592-1670). Die
verbintenis wordt nu expliciet gemaakt in het Comeniusmuseum
in Naarden. Luc Stevens verzorgde er de openingslezing en Geert
Bors bezocht de expositie.

Potloodstreepjes van
een eeuw geleden

kantlijn, hier en daar een accolade

250 jaar na Comenius vonden Rudolf

met een uitroepteken, laten zien hoe

Steiner, Maria Montessori, Helen Park-

Gebogen staan we over de vitrine

Petersen zich verhouden heeft tot de

hurst, Célestin Freinet, Peter Petersen

in het eerste zaaltje, waarin de per-

pedagoog, filosoof, theoloog, diplo-

en nog een aantal anderen elkaar

soonlijke studieboeken van Maria

maat en wereldverbeteraar Jan Amos

in de eerste helft van de 20e eeuw,

Montessori en van Peter Petersen

Comenius. Een direct bewijs dat de

in de New Education Fellowship.

liggen: Montessori las haar exem-

Reformpedagogen inderdaad ‘op de

plaren met aantekenbriefjes; maar

schouders van Comenius’ stonden,

En daarmee kijk ik nu ook alweer een

precieze potloodaantekeningen in de

zoals de tentoonstelling heet: zo’n

eeuw onderwijsgeschiedenis in: ik
laat mijn ogen glijden langs de potloodstreepjes die naast de tekst in die
oude Duitse schrijfletter staan. Grafietlijntjes op papier. Mijn neus dicht
op het vitrineglas. Ik spreek en luister
niet meer. Het komt misschien in de
buurt van wat geschiedkundige Frank
Ankersmit een ‘historische ervaring’
noemde – een direct, onbemiddeld
aangeraakt worden door de geschiedenis, nog voor de ervaring talig
wordt. Voor sommigen is het een
no-go, maar ik houd ervan als mensen
hun boeken als een werktuig gebruiken en hun eigen lezing van een
tekst zichtbaar maken. In het geval
van Petersen zouden deze streepjes,
uitroeptekens en andere markeringen richtinggevend kunnen zijn voor
een interpretatie van zijn Habilitationsschrift uit 1921, waarin Comenius ruimschoots aan bod kwam.

Reformpedagogiek
op de schouders
van Comenius
Geert Bors
14
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Comenius: vader van
de pedagogiek
Verder pratend lopen we de impo-

Het is een regenachtige zomerochtend, anderhalf uur voor de officiële openingstijd, als ik met
NIVOZ’ers Rikie van Blijswijk en Rob van der
Poel mag rondlopen door het Comeniusmuseum
en -mausoleum in Naarden. We beginnen uitgelaten, overlopend van verhalen die met elkaar
gedeeld moeten worden, na elkaar begin maart
voor het laatst in levenden lijve gezien te hebben.

nerende achtkantige zaal in, waar
het leven van Comenius verteld en
verbeeld wordt. Ons persoonlijke
gesprek verandert al snel in een
hardop voorlezen aan elkaar van
momenten uit zijn leven en werk.
We laten Comenius en, met hem,
de zeventiende eeuw tot ons doordringen. Zijn levensloop: op zijn
twaalfde zijn beide ouders en twee
Mensenkinderen
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zussen kwijt. Een onderwijstraject,

sele kennis’. Hij ziet de schoolklas als

van alles wat te ontdekken is aan een

pas vanaf zijn zestiende. Lid van een

een ‘werkplaats van humaniteit’. Hij

rups.

kerkgemeenschap die vrede, begrip

propageert een vorm van ‘life-long

en samenhang zocht tussen geloofs-

learning’. De ruimte is niet groot,

Onderaan de trap lopen we het

gemeenschappen. Al snel een voort-

maar de informatiedichtheid is er

mausoleum van Comenius in, een

varend eigen leraarscarrière. Het over-

enorm.

oude kapel. Alle teksten staan hier
opnieuw in het Nederlands, Engels en

lijden van zijn eerste vrouw en hun

Tsjechisch: Comenius’ geboortegrond

de dertig loopt. Er is dan al een paar

‘Er is altijd hoop als je
met kinderen werkt’

jaar een wrede religieuze en politieke

Op de bovenverdieping staan in vijf

Tsjechië en daar zijn ze hun grote

oorlog gaande, die zo’n beetje het

houten vitrinekasten kernelementen

denker niet vergeten. Het bloem-

hele Europese continent in zijn greep

opgesteld uit de praktijk en theorie

stuk staat er nog dat de achtergrond

zal krijgen en als ‘de Dertigjarige

van vijf Reformstromingen, die in

vormde voor de openingsbijeenkomst

Oorlog’ de geschiedenis in zal gaan.

Nederland letterlijk ‘school’ gemaakt

van de tentoonstelling, en waarvoor

kinderen aan de pest, als hij tegen

in Moravië ligt in het huidige

hebben. Fraaie impressionistische

Luc Stevens stond, toen hij hier

Comenius is halverwege de vijftig als

bordtekeningen van hun initiators

vorige week zijn openingsrede hield.

de strijd uiteindelijk beslecht wordt

completeren de kasten.

met de Vrede van Westfalen. Nieuwe

Stevens begon met het NIVOZ-jaar-

huwelijken, nieuwe overlijdens. Rela-

thema, een pedagogiek van de

ties met politieke figuren, met universiteiten en toonaangevende denkers
als Descartes. Verblijven en werk in
Engeland, Zweden, Polen en uiteindelijk zijn komst naar Nederland, waar
hij asiel krijgt nadat in Polen zijn huis
en bibliotheek in brand gestoken zijn.
Uiteindelijk sterft hij in Amsterdam
en wordt hij in Naarden begraven –

“Pedagoog ben je
met een hoopvolle
verwachting naar
de toekomst, maar
je moet er hard voor
werken en waakzaam
en alert zijn”,
stelt Luc Stevens

Comenius pleit voor
aanschouwelijk onderwijs en ziet
de schoolklas als een ‘werkplaats
van humaniteit’

hoop: “Er is altijd hoop als je met

mensheid daarom geen grotere dienst

pleit voor een leraar die samenhang

ment is tussen Comenius en de

kinderen werkt. Pedagoog ben je

bewezen kunnen worden dan een effec-

brengt tussen schoolwereld, leef-

Reformpedagogen van de twintigste

met een hoopvolle verwachting

tieve manier te vinden die door ignorantie

wereld en maatschappij: “Met je

eeuw, is het dat zij zich verhielden

naar de toekomst, maar je moet

en twistzucht ontstane duisternis te

kinderen aan de hand bereid je een

tot onderwijs en opvoeding, tot de

er hard voor werken en waakzaam

verdrijven en het licht van de wijsheid

toekomst voor, je brengt samen-

jeugd en de toekomst, in de slag-

en alert zijn.” Daarna haalde hij

over de hele wereld te verspreiden.

hang in het onderwijs en bespreekt

schaduw van een grote oorlog. Het

met de kinderen de wereld zoals hij

streven naar meer gelijkheid, meer

Hoop en verantwoordelijkheid

ervoor staat en zoals je hem graag

verbinding, democratie en vrede

een citaat uit Comenius’ Via luces
(‘De weg van het licht’) aan:

Stevens zag er een parallel in met

zou zien.” Niet als een opgelegde

stond ieder van hen voor ogen. Het

Uit een school van wijsheid is een speel-

onze eigen tijd, van filterbubbels

maatschappijvisie, maar de school

is die boodschap waarmee ik de

plaats van dwaasheid en verblinding

waarin eigen overtuigingen eerder

als een plek waar constructief nage-

museumdeur achter me dichttrek.

En dan, als bakens van zijn project van

ontstaan, een synagoge van de satan.

gehard raken dan bevraagd worden.

dacht wordt, waar vragen gesteld

vrede, onderwijs en maatschappelijke

Het is een treurig schouwspel te zien hoe

Een tijd van onrust, van economisch

worden. “Je bereidt je kinderen voor

hier, in het gebouw waar we nu zijn.

samenhang, zijn er de publicaties over

Toch, er ontbreken ook pedagogen,

alle religies, staten, families en sekten

efficiency denken en een tollende

– wat mij betreft – op het kunnen

een waaier aan onderwerpen, van

merken mijn museumgezellen op:

elkaar bestrijden. En zelfs binnen de

morele kompasnaald. Van waarheid

dragen van verantwoordelijkheid.”

didactiek tot filosofie, van theologie

waar is bijvoorbeeld Kees Boeke en

afzonderlijke groepen is men het niet met

die gezocht wordt in ‘alternatieve

tot pedagogiek. Titels als ‘School als

zijn Werkplaats?

elkaar eens. Niemand is bereid van zijn

feiten’. Een tijd van tweespalt, con-

Stevens schetst de twintigste eeuw

Het Comeniusmuseum in het fraaie

spel’, ‘De zichtbare wereld in beelden’,

Voorbij de vitrinekasten is een kleine

eenmaal gevormde mening af te wijken,

currentie en selectie, eerder dan van

als het tijdvak van de pedagogiek van

Naarden-Vesting is geopend van

‘Grote onderwijsleer’. Onderwijs moet

klaslokaaltje om met kinderen te wer-

ook wanneer die overduidelijk verkeerd

verbinding, kans en ontplooiing. Het

het respect, zoals Korczak en andere

dinsdag t/m zondag van 12.00 tot

er zijn voor iedereen – meisjes en

ken met dalton- en montessorima-

is. Binnen en buiten de kerk heersen

is een tijd, stelde hij, dat de school

reformers het voor ogen hadden. “We

17.00. De tentoonstelling ‘Reform-

jongens, van alle rangen en standen,

terialen, of een jenaplankringgesprek

verwarring en strijd, oorlog en moord.

meer moet zijn dan een spiegel van

bereiden ons nu voor in de 21e eeuw

pedagogiek op de schouders van

vindt Comenius. Hij pleit voor aan-

te voeren. Uit de vrije schooltraditie

Het gevolg hiervan is een voortdurend

de – neoliberale – maatschappij.

op een pedagogiek van verantwoor-

Comenius’ loopt tot 2 mei 2021.

schouwelijk onderwijs, waarin beel-

is er fraai houten meubilair en van de

groeiend scepticisme dat zelfs God niet

delijkheid, als belangrijkste invulling

Meer info – ook over openstelling

den uit de leefwereld van een kind

Nederlandse freinetscholen zijn fraaie

spaart, en bijgevolg in de diepste duister-

“We gaan in rap tempo een toe-

van de opdracht waar we voor staan.”

en reservering in coronatijd – vind

een ervaringsleren in gang zetten,

onderzoeksprojecten te zien, als een

nis het licht zoekt of zich zelfs helemaal

komst tegemoet, zoals je die niet

op weg naar een gedegen ‘univer-

geïllustreerde biologische verkenning

nergens mee om bekommert. Er zou de

zou willen”, betoogde Stevens. Hij

16
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De openingsrede van Luc Stevens
is te beluisteren via www.nivoz.nl.

je op www.comeniusmuseum.nl.
Als iets het grote verbindende eleMensenkinderen
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Je hebt goede
moed nodig om
met kinderen
te werken
Het
grote
interview
When Velthausz
met Stevens

Foto: Nina Crebas

Geert Bors

17 augustus 2020. Een ruime week is Nederland lamgeslagen geweest door een hittegolf,
die opnieuw records verbroken heeft. Deze maandagochtend is het eindelijk weer koel
genoeg om een gedachte af te maken. En dat is ook wel nodig, als Freek Velthausz in Driebergen binnenkomt bij founding father van het pedagogische instituut NIVOZ, Luc Stevens. Freek had Luc zien spreken bij de opening van de tentoonstelling ‘Reformpedagogen
op de schouders van Comenius’ en praatte graag nog eens verder over de rol van hoop en
vertrouwen in het werk van leraren en over de ‘Eeuw van de verantwoordelijkheid’, die
Luc in Naarden uitriep. Veel koetjes en kalfjes blijken niet nodig voor de pedagogen elkaar
vinden. Koffie, een zorgzaam ingeschonken glas water voor ieder (“Ik moet daaraan denken voor mezelf”, zegt Luc, “En voor jullie is het ook belangrijk.”) en dan duikt het gesprek
de diepte in. Geert Bors is gespreksleider en doet verslag.
18
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nodig om met je kinderen te werken.

aan je manifesteert. En tegelijkertijd

We openden het jaar met de Gro-

weet ik uit ervaring hoe een diagnose

ningse hoogleraar Trudy Dehue,

ouders kan helpen. Je ziet meteen

die het classificatiesysteem van het

ontspanning. Als dat onderzoek naar

psychiatrisch handboek, de DSM-

je kind laat zien dat die vertraagde

5, ontleedde. Ze liet zien dat zodra

start met lezen en spellen een basis

een kind een diagnose krijgt, er een

heeft in een ontwikkeling die bij jouw

omkering plaatsvindt: niet langer is

kind wat langzamer op gang komt,

die diagnose een beschrijving van

dan is dat een geruststelling. Het is

een aantal gedragskenmerken zoals

geen staat van zijn, zo’n diagnose,

ze zich manifesteren, maar zo’n label

maar het verwijst naar een proces.”

gaat zich vestigen als met de schep-

Freek: “‘Gelukkig toch niets fout

ping meegegeven. Niet meer ‘jouw

gedaan bij de opvoeding’.”

gedragskenmerken bundelen we

Luc: “Ja, maar toch treden er dan las-

samen onder de beschrijving ADHD,

tige maatschappelijke mechanismes

maar jij hébt ‘de stoornis’ ADHD. Je

in werking: Samuel Kirk kwam in 1962

moet de achtergronden van een kind

met de term ‘learning disabilities’

in relatie tot de manifestatie begrij-

voor kinderen die wat moeilijker op

pen, om een kind goed te ontvangen

gang kwamen, maar het wel konden.

en om te weten wat je het moet

Ouderbewegingen in de Verenigde

bieden. Daarvoor moet het kind aan

Staten kregen zo veel politieke macht

je kunnen verschijnen als mens en

dat de overheid daar geld voor vrij-

dan heb je meer aan goede moed,

maakte. Maar dan moest het pro-

Geert: “Pedagoog ben je met

aan vertrouwen, aan hoge verwach-

bleem dus wél gelabeld worden.”

een hoopvolle verwachting naar

tingen dan aan classificatietermen.”

Freek: “Ik denk dat er ook zoiets

de toekomst, maar je moet er

Freek: “Dat hoort een pedagoog

is als ‘dislessie’ – als je geen les

hard voor werken en waakzaam

natuurlijk ook te zeggen: je kunt

kunt geven. Als een kind iets niet

zijn”, zei je in Naarden, Luc. Het

niet zonder die labels, maar ze

kan, heeft dat ook een relatie met

NIVOZ thematiseerde het afge-

zijn niet het enige dat er is.”

de vermogens van de mensen

lopen jaar de ‘pedagogiek van de

Luc: “Freek, je kunt zonder labels.

die om het kind heen staan.”

hoop’. Wat heeft dat gebracht?

Waarmee ik niet wil zeggen dat ze

Luc: “Kinderen komen naar school

Luc: “We willen bij het NIVOZ een

niet dienstbaar kunnen zijn. Ik ben in

met zin. Geen kind komt er om

dienstbare wetenschap aanbieden.

de gelukkige omstandigheid geweest

niks te doen. Je hoeft dan maar de

Geen wetenschap die op afstand

dat ik als pedagoog in de diagnostiek

goede match te vinden met wat

staat, maar juist dichtbij de praktijk

ben opgeleid door de fenomenoloog

je het op dit moment kunt bie-

opereert. Een betrokken hande-

Langeveld. Daar heb ik gezien dat

den. Freek, ik geloof dat we elkaar

lingswetenschap die de praktijk als

diagnoses de communicatie tussen

niets hoeven uit te leggen.”

uitgangspunt neemt en die praktijk

professionals en wetenschap ver-

op nieuwe, inzichtgevende manieren

gemakkelijken. Maar die diagnoses

naar zichzelf laat kijken. Een goed

komen uit epidemiologisch onder-

verstaanbaar thema als hoop, zoals

zoek, niet uit de pedagogiek. Lange-

bijvoorbeeld besproken door Micha

veld liet ons zien dat we niet zozeer

de Winter, past daarin. Wat ik onder-

met een diagnostisch raster moesten

streept heb zien worden is hoe essen-

kijken naar een kind, maar naar het

tieel hoop is: je hebt goede moed

kind zoals het zich in zijn geheel

Luc: Kinderen komen
naar school met zin.
Geen kind komt er om
niks te doen
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Geert: “En daar komen die

een schoolethos of levensopvat-

Geert: “Uit Comenius’ Via luces

en aan een doel buiten onszelf, bij-

dat je verantwoordelijkheid neemt.

Freek: “Kijk, dan zijn we weer hele-

hoop en die goede moed

ting kan je geen leraar zijn.”

koos je een uitgebreid citaat, Luc,

voorbeeld onze kinderen. Voor jong

Bijvoorbeeld voor wat niet lukt.

maal terug bij de Reformpedago-

weer om de hoek zetten?”

Freek: “Je kunt natuurlijk instrumen-

waarin de denker zijn eigen tijd

leven willen leraren en ouders zich

Excellente schoolleiders sturen hun

gen en zeker ook bij Comenius.”

Luc: “Ja. Dat is ook wat me opviel

tele vaardigheden oefenen, maar

beschrijft als een tijdperk van onbe-

graag inspannen. En – kijkend vanuit

leraren niet op cursus, maar komen

toen ik Comenius en de Reformpeda-

het gaat erom wat je ermee doet. Is

grip, scepsis, wonen in je eigen

die jonge blik – nadenken: tot welke

bij hun mensen in de klas en kijken

gogen vergeleek: uit hun pedagogiek

naast ‘hoop’ ‘motivatie’ niet ook een

gelijk en zelfs nihilisme. Parallel-

wereld nodig ik deze kinderen uit?

mee hoe ze hen verder kunnen hel-

komt een beeld naar voren van een

sleutelwoord? Lukt het je te handelen

len aan het nu drongen zich op.

Welke samenleving wil ik doorge-

pen in de begeleiding van een kind.”

kind dat iets kán. Waar vertrouwen

vanuit motivatie, lukt het je de kinde-

Wat wilde je ermee zeggen?”

ven? Dan krijgt het betekenis, ook

Freek: “Respect moet eerst, maar

in gesteld is, omdat het zo veel kan.

ren bij hun eigen motivatie te bren-

Luc: “We staan er mondiaal slecht

zingevende, spirituele betekenis.”

daarna komt het nemen van verant-

Alleen: een kind kan dat niet alleen.

gen, dan gaat het leren bijna vanzelf.”

voor. Corona legt onze kwetsbaar-

Freek: “En hoe krijg je dat

woordelijkheid voor de tocht die je

Het moet altijd geholpen worden. De

Luc: “In mijn opvatting zijn die beide

heden bloot, maar ook op andere

gesprek dan op gang?”

met het kind onderneemt. Inclusief

hoop vindt zijn bedding in een ver-

begrippen van een andere orde. Moti-

vlakken is het wederzijds vertrou-

Luc: “Ik zou bijna zeggen: door een

het géven van verantwoordelijkheid,

trouwen in het kind en een vertrou-

vatie is een psychologisch begrip. Het

wen weg, tussen staten, tussen

dreiging te organiseren en mensen

denk ik dan hardop: dat is wat het

wen dat de wereld een herbergzame

komt niet uit de pedagogiek. ‘Hoop’

burgers en hun leiders. En al doen

te doordingen van de urgentie. Maar

impliceert om werkelijk actief res-

plek voor het kind zal zijn. Comenius

wel. Maar het onderscheid helpt ons

we het in Nederland niet eens zo

in je school is er ook genoeg peda-

pect te hebben voor een kind. Om

is een modern pedagoog – zijn den-

wel: je kunt over ‘relaties’ spreken en

slecht, veel mensen voelen zich

gogische kracht voorhanden. De ver-

het de ruimte te gunnen om het op

ken past naadloos bij mensen als

dan zit je in het veld van de psycholo-

verlaten. Dat gebrek aan veran-

nieuwingsscholen, inclusief het Jena-

zijn eigen manier te doen. Dus niet:

Montessori, met haar ‘leer mij het

gie. Welke waarden je huldigt in een

kering bracht me opnieuw bij de

plan, zijn scholen waar ouders hun

‘Jonathan, jij geeft de planten op

zelf doen’ en de Poolse kinderarts en

relatie is pedagogisch. De psychologie

vraag naar de menselijke aard. Wat

kinderen graag heen sturen, omdat

dinsdag en vrijdag een half bekertje

weeshuisdirecteur Janusz Korczak.

kan de rol en de taak van de peda-

kunnen we over onszelf zeggen?

ze weten dat die tradities vertrekken

water’, maar: ‘Jonathan, wil jij voor

Ze nemen allemaal het kind serieus

gogiek niet overnemen. Pedagogiek

Welke bronnen gebruiken we dan?

vanuit waarden, vanuit een optimis-

de planten zorgen?’ Dan vraag ik

als een capabel, handelend subject.

biedt niet zozeer kennis, maar uit-

We vallen terug en wijzen naar onze

tisch en emancipatoir mensbeeld.”

wel nog even een plannetje hoe hij

Er is daar veel respect voor het kind.

zicht. Reflectie op waar we naartoe

technologie, onze instrumenten.

Wonderlijk hoe de systemen die we

zouden kunnen en willen. Het wordt

We hebben methodes en ingrepen

Freek: “Ik ben nog benieuwd naar

ruimte om het op zijn manier te

ontwikkeld hebben dat tenietdoen.”

daar normatief. En beide velden ont-

verzonnen die ons langer kunnen

de geschetste overgang van de

doen. Om hem te leren een eigen

Freek: “Wat me ook opviel, toen

moeten elkaar natuurlijk op mooie

doen leven. Die ons vervoer, onze

twintigste eeuw als ‘eeuw van het

verantwoordelijkheid voor zichzelf,

ik met Geert het jenaplangedeelte

manieren: een antipestprogramma,

huizen veiliger maken. Maar in dat

respect’ naar de nieuwe eeuw als

voor die plantjes, voor de school te

samenstelde, was dat Comenius en

dat door psychologen is ontwikkeld

vertrouwen in de techniek hebben we

‘eeuw van de verantwoordelijkheid’.

leren dragen. Ik ben wel blij met die

de vernieuwers uit de tijd van Peter

voor de sociaal-emotionele ontwik-

onszelf ook overschat. In onze hoog-

Luc: “Ik bevind me natuurlijk op de

‘eeuw van de verantwoordelijkheid’.”

Petersen zo maatschappelijk begaan

keling van kinderen, wordt geholpen

moed zien we de grote vragen niet

schouders van groten – de pedagogen

Luc: “Het is nodig in onze tijd waarin

waren. Ze werken allemaal aan een

door de vraag van een pedagoog: wat

meer of we schuiven ze weg. We heb-

die de afgelopen eeuw het kind in de

democratieën op de tocht staan. Ik

onderwijs dat vorm krijgt in of net

voor mensbeeld zit hierachter? Hoe

ben geen kritisch correctief uit een

belangstelling hebben gebracht, zoda-

heb zelf de oorlog nog meegemaakt,

na een grote oorlog. Het adagium

zie jij kinderen? Als je dat goed door-

niet-materialistische bron… Vanuit

nig dat er duurzame ontwikkelingen

drie jaar lang, en ik kan me veel

‘Dit nooit weer’ en de inzet om het

werkt, wordt het pas echt werkzaam.”

het gaat aanpakken, maar ik geef

een spirituele bron. Ik weet dat dat

ontstaan zijn, als de vernieuwingsbe-

herinneren. Mensen en hun driften

met elkaar omgaan te verbeteren

een woord is dat geldt als een dis-

wegingen. De twintigste eeuw werd

komen tot rust na een oorlog. Ze

hebben ze gemeen. Het lijkt nu

cussiestopper. Een woord dat in veel

door de Zweedse Ellen Key ‘de eeuw

denken alleen nog maar: ‘Wat is ons

lerarenkamers geldt als zweverig.”

van het kind’ gedoopt. Dat is niet

in vredesnaam overkomen? Hoe

Freek: “Is er tot een kritisch cor-

helemaal uitgekomen, maar het kind

kon dit?’ De generaties daarna heb-

rectief te komen? Is het te her-

is in die eeuw erkend als subject. Dat

ben een ander referentiekader. In

stellen of om te buigen?

hebben alle scholen overgenomen:

Europa kijken we alleen nog vanuit

Luc: “Tja, dat is kwetsbaar, want we

ieder schoolconcept heeft een pas-

onze portemonnee en we worden

delen geen echt gemeenschappe-

sage over ‘respect’ en ‘ieder kind is

als land steeds provincialer in ons

lijke bron meer. We vertrouwen op

uniek’. Aan de andere kant moet er

bewustzijn. In Duitsland vind je

Dat was een tweede iets dat me

kennis en instrumenten. Terwijl we

ook iets gebeuren: dat respect is vaak

nog veel meer de referentie naar

trof: zonder een visie, een concept,

onze kracht ontlenen aan de ander

passief. Terwijl actief respect betekent

Europa als een vredesproject.”

soms wel of het onderwijs door de
wetenschap en de overheid als een
efficiencylaboratorium gezien wordt:
kind erin, deur dicht, snelle uitkomst
graag. De Reformers en Comenius
werkten echt vanuit een visie.”
Luc: “Goed dat je dat zo aanwijst.
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Luc: Pedagogiek biedt
niet zozeer kennis,
maar uitzicht. Reflectie
op waar we naartoe
kunnen en willen

Freek: Werkelijk actief
respect hebben voor
een kind impliceert het
kind de ruimte gunnen
om het op zijn eigen
manier te doen

Luc Stevens

Freek Velthausz
Mensenkinderen
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Opslaan als: juweeltjes
Op een donderdagochtend krijgt stamgroepleider Remko Fijbes het bericht dat Shereen de eerste
uren niet op school is omdat ze naar de kapper moet. Meteen daarna zal haar dochter weer op
school komen, belooft moeder. Er zijn verschillende redenen om een kind af te melden, maar dat
een kappersbezoek daarbij kon horen, had Remko nooit gedacht. Als Shereen binnenkomt, zijn
haar lange lokken weg. Door Roald Dahl.

kauwgom
kauw
kampioen
Remko Fijbes

Shereen is een vrolijk en attent

voorleeskwartiertje in de stamgroep

Shereen, zelf een liefhebster van

redden aan: een kleverige chaos op

door haar moeder wordt afgeleverd

gaat samen met haar vriendin-

meisje in de middenbouw. Haar

is haar favoriete moment van de

kauwgum en van de kleur paars,

haar hoofd. Moeder in paniek. De

in de stamgroep. Van haar haardos is

nen na schooltijd spelen.

vader komt uit Egypte en haar

dag en vaak zet ze haar stoeltje

gaat op woensdagavond naar bed

weelderige haardos van haar dochter

weinig over. Met een nogal kortge-

In de loop van weken en maanden

moeder is een Nederlandse. Haar

ruim op tijd in de kring, vlak naast

en ligt nog een poosje te lezen in

is compleet geruïneerd en er valt

knipt koppie zit ze op haar stoeltje

groeide haar haar weer lang. Sjakie

ouders zijn gescheiden en Sher-

mijn stoel en dan legt haar hoofd

Sjakie. Dat doet ze wel vaker – het

met een haarborstel en kam ook na

in haar tafelgroepje. De tranen staan

was allang uit. Met mijn vinger zoe-

een woont bij haar moeder in de

op mijn schouder. Ik lees voor uit

boek waaruit ik voorlees uit de

een hete douche niet doorheen te

in haar ogen en ze durft mij nauwe-

kend langs de voorleesboeken, bleef

wijk en vlakbij de school. Ze heeft

Sjakie en de Chocoladefabriek.

bibliotheek halen. Dan kan ze het

komen. Hoe kan Shereen ooit nog

lijks aan te kijken. Ik zeg tegen haar

ik op een middag hangen bij Mathilda.

moeder: “Het komt allemaal goed.”

Ja, topkeus. Maar heel even dacht ik:

‘s avonds nog eens nalezen of ze

op een fatsoenlijke manier in de

bos donker krullend haar en haar

En daar komt Violet Beauderest, de

bereidt zich voor op de spannende

groep en op school verschijnen?

ogen zijn glinsterende zwarte

kauwgumkauwkampioen. Bellen-

passages die nog moeten komen.

Er is nog maar één optie. De kap-

Als moeder de deur achter zich

kooltjes. Een bescheiden meisje,

blazend, met een dot kauwgom

Vlak voordat ze haar ogen dichtdoet

per! Moeder belt verschillende

heeft gesloten, nodig ik de kinderen

ze praat nooit erg veel in de kring

achter haar oor, monstert Violet

haalt ze een kauwgumklont uit haar

kapperszaken en krijgt uiteinde-

uit in de kring. Shereen doet haar

en heeft een paar vriendinnetjes.

Willy Wonka’s fabriek. Shereen zit

mond en plakt die achter haar oor.

lijk bij een vriendelijke thuiskap-

verhaal en iedereen is onder de

Remko Fijbes zwaaide vorig school-

Ze houdt van lezen en van boeken:

ingespannen te luisteren. Voor we

“Soms, meester, zit ik helemaal in

ster in de buurt gehoor en maakt

indruk.

jaar af, na bijna veertig jaar trouwe

“Soms zit ik in het boek, mees-

terechtkomen bij hoe het afloopt met

het verhaal!” Door haar slaaphouding

een afspraak om half tien.

Niemand maakt een vervelende

jenaplandienst. In de serie ‘Opslaan

ter, en dan denk ik: ‘Dat ben ik’.”

Violet en de kauwgombalmachine die

en lichaamswarmte vermengt de

Ruim een uur is Shereen in behan-

opmerking. Niet in de kring en ook

als: juweeltjes’ deelt hij momenten

De leeskring in de stamgroep is

de smaak van complete maaltijden

kauwgum zich met haar haardos.

deling en het resultaat toont zich na

niet daarna. Shereen wordt met haar

uit zijn jaren als stamgroepleider.

goed aan haar besteed. Het laatste

in je mond kan toveren, is het tijd.

De volgende ochtend is er geen

de pauze om kwart voor elf, als ze

‘jongenskapsel’ omarmd en

een geweldige en jaloersmakende
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o jee, juffrouw Bulstronk en haar verleden als Olympisch kogelslingeraar!
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Boekbespreking

Onderwijs
na Covid-19
Geert Bors

Het leerstofjaarklassensysteem met

sprekendheden voorbij (2019). Het essay

betoonde Van den Berg zich ook

zijn 15 procent uitval aan kinderen

De toekomst van ons onderwijsstelsel,

daarna. Ooit begonnen als onder-

voor wie het te langzaam gaat en

van januari 2020, mag gelden als een

wijskundige (hij ontwierp en pro-

15 procent die niet mee kan komen

diepere theoretische onderbouwing

moveerde op het AVI-leessysteem),

noemde hij vaker “geïnstitutionali-

van het manifest van de Taskforce.

raakte hij in de jaren na zijn emeritaat

seerde kindermishandeling”. Om over

steeds meer overtuigd van de rol

wanstaltige, maar breed geaccep-

van de pedagogiek als hefboom voor

teerde bijproducten als zittenblijven,

Het boek: wat is dat ‘ontwikkelingsgerichte’?

onderwijsverbetering. Hij nodigde

afstromen, gescheiden schoolvak-

Allereerst is van belang te begrij-

NIVOZ-voorman Luc Stevens en, als

ken en centrale toetsing nog maar

pen wat de auteurs bedoelen met

redacteur, ook mij uit samen een boek

te zwijgen. Wie deed er mee?

‘ontwikkelingsgericht’. Met de keuze

te schrijven. En terwijl het NIVOZ

En zo kwam een groep van diverse

voor die term zorgen ze voor een

één hoofdstuk toebedeeld kreeg dat

pluimage, maar met een gedeelde

letterlijke dubbeling met het OGO,

traag vorm kreeg, schreef Dolf alle

drive en overtuiging dat het anders

het Ontwikkelingsgericht Onderwijs

andere hoofdstukken én alvast een

moet, bij elkaar. Met het oogmerk

dat al jaren een duidelijke plek in het

schets voor Lucs aandeel. Toen Van

een impact te hebben op de onder-

Nederlandse onderwijsveld inneemt

den Berg een jaar later de Neder-

wijsparagraaf van de komende

en dat zich beroept op het werk van

Terwijl de

Maandagmiddag, half september. Met stamgroepleider Odette Merkx ga ik

lands-Canadese pedagoog Max van

Tweede Kamerverkiezingen. Voor

Van Oers, Janssen-Vos en Vygotsky.

lockdownmaatregelen

zitten om de schooldag die geweest is door te nemen. “Met wat voor boek

Manen uitnodigde een voorwoord

wie de onderwijsdiscussies van de

Denk: ‘zone van naaste ontwikke-

zag ik jou nou tijdens de stilleestijd?”, vraagt ze, terwijl ze het boek naar zijn

te schrijven bij weer een nieuw boek

laatste jaren volgt, weet dat namen

ling’, maar ook een nadruk op brede

voorkant draait. “Ah, ik las het goed: Onderwijs na Covid-19. Die zijn er snel

en Van Manen wat op- en aanmer-

als Agora-initiator Sjef Drummen

persoonsontwikkeling en zingeving.

bij!” Inderdaad. En dan te bedenken dat het boek alweer ruim twee maan-

kingen en literatuurtips had, vond

en filosoof Jan Bransen al duidelijk

Dat is niet wat de taskforce precies

den geleden van de persen rolde. Ik ken maar één persoon in de Nederland-

die laatste een dag of wat later een

richting geven waar het volgens

bedoelt. Hun inzet is zowel pedago-

se onderwijswereld die met deze snelheid, zo dicht op de actualiteit, een

herziene versie van het manuscript

de Taskforce naartoe moet.

gisch-existentieel als politiek, zo blijkt

heel boek had kunnen schrijven en samenstellen.

in zijn mailbox, waarin Dolf er blijk

Het navrante is, dat de taskforce-

uit de paragraaf ‘Zoeken naar een stip

van gaf al die literatuurtips opgevolgd

leden dat mogen gaan doen zonder

op de horizon’ (vanaf p. 29), waarin

te hebben – stuk voor stuk samen-

de man die hen bij elkaar riep: op de

allereerst gesteld wordt dat het

gevat en ingepast in het betoog.

julinamiddag dat Onderwijs na Covid-

Nederlandse onderwijs niet voldoet

19 officieel ten doop gehouden werd

aan de geldende wet- en regelge-

op Dolf van den Bergs oude werkplek,

ving, gekeken naar de wettekst “Het

langzaam versoepeld
werden, rolde begin juli
Onderwijs na Covid-19
van de persen. Een
manifest, geschreven
met de verzamelde
drive van de Taskforce
Ontwikkelingsgericht
Onderwijs, dat impact wil
hebben op de aanstaande
verkiezingen. Het boek
kan niet besproken
worden, zonder te
memoreren hoe aanjager
Dolf van den Berg in het
harnas stierf op de dag
van de presentatie.
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Onderwijsman met twee
keer zeven vingers

den in het onderwijs hebben dat

Ik leerde emeritus hoogleraar

hij sloot af met Van Goghs schilderij

onderwijsvernieuwing Dolf van den

van de lege stoel van zijn vriend en

Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

de Radboud Universiteit, kreeg hij

onderwijs wordt zodanig ingericht

Berg vroeg in 2013 kennen, toen hij

beoogd mentor Paul Gauguin, die

Een onderwijsman met een urgente

een hartstilstand en overleed hij die

dat de leerlingen een ononderbroken

een onderwijsavond verzorgde bij

hun gemeenschappelijke huis en

missie, met een onnavolgbare capa-

avond. Behalve het koffertje vol exem-

ontwikkelingsproces kunnen door-

het NIVOZ. Zijn rijzige, wat strenge

daarmee Vincents wensdroom van

citeit om snel nieuwe kennis tot zich

plaren van het manifest van de Tas-

lopen. Het wordt afgestemd op de

gestalte trof me, zeker omdat hij

een Zuid-Franse kunstkolonie de rug

te nemen. En met grote haast, dus.

kforce, dat hij hoogstpersoonlijk die

ontwikkeling van de leerlingen”. De

vergaande eisen voor kwalitatief goed

had toegekeerd. Daarover sprak Dolf:

Maar het is niet Dolf van den Berg die

middag binnengerold had, liet hij een

hierboven al genoemde kenmerken

onderwijs paarde aan een aanste-

“In zijn streven naar perfectie, zijn

als auteur op de kaft staat: Onderwijs

grote stapel recente publicaties na,

van het voor veel leerlingen beklem-

kelijk geestdriftige blik op literatuur,

hang naar zelfbevestiging en in zijn

na Covid-19 is de provocerende pen-

alleen al van sinds zijn emeritaat, met

mende leerstofjaarklassensysteem

filosofie, schilderkunst en muziek.

robuuste, maar kwetsbare kunst, blijft

nenvrucht van de Taskforce Ontwik-

aansporende titels als Leidinggevende,

maken dat er volgens de auteurs geen

Chagalls Zelfportret met zeven vingers

Van Gogh rechtstreeks spreken tot

kelingsgericht Onderwijs (TOO).

wie ben je? (2013), Jezelf zijn – over auto-

sprake kan zijn van een ‘ononderbro-

vormde de openingsdia (“Wat de

ons. Een lege stoel als een aansporing

In augustus 2019 postte Van den Berg

nomie in het onderwijs (2014), Herstel

ken ontwikkelingsproces’ en ‘afstem-

schilder hiermee wilde uitdrukken,

om te blijven zoeken naar verbinding.”

een oproep op LinkedIn: het roer in

van de pedagogische dimensie (2015),

ming’. Wat ze er tegenover zetten is

is dat hij zeer betrokken is bij zijn

Veeleisend, gedreven, maar van-

het onderwijs moest nu écht om.

Utopia – naar ander onderwijs (2018),

‘een duurzaam ontwikkelingsgericht

vak. Veel docenten en leidinggeven-

uit een grote liefde voor onderwijs

De blik op het gemiddelde regeerde.

Naar onderwijs in blauw – de vanzelf-

onderwijssysteem’, dat wettelijk

ook: twee keer zeven vingers”). En
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‘Wie nu – na
wat er bleek te
kunnen tijdens
de lockdown
– nog zegt dat
verandering
niet mogelijk is,
wordt niet meer
geloofd’, stelt
het boek.

redacteur Cindy Curré van de hand.

verschillende plekken al praktijk is.

derwijs anders doorgemaakt, en het

werk met afgestemde instructies,

der Odette kreeg nog een staartje.

Wanneer Dolf ‘ontwikkelingsge-

In het deel voor de fans, sluit de

welzijn van de laatste drie groe-

interventies en formatieve feedback.

“Iemand zei pas”, vertelde Odette,

richt onderwijs’ heeft gedefinieerd

taskforce aan bij de ‘radical histo-

pen heeft op de tocht gestaan.

In het slotdeel tenslotte treft de lezer

“dat de lockdownperiode eigenlijk

als ‘onderwijs dat antwoord geeft op

ries’, zoals de Engelse hoogleraar

Hoe verschillend de behoeften

voorbeelden van scholen die al een

net te kort geduurd heeft. We wilden

de vragen: wat kan ik doen voor deze

Michael Fielding dat noemt – de

van deze vijf groepen ook zijn,

stevige praktijk hebben staan en

allemaal dolgraag terug naar het

leerling, in deze situatie, op dit moment,

geschiedenis van bijvoorbeeld de

toch schoten de politiek en – met

belangrijke aspecten van het ideaal

fysiek ontmoeten van de kinderen

in deze fase van de ontwikkeling van de

reformpedagogen, die een eigen

haar – veel onderwijsmensen in

van duurzaam ontwikkelingsgericht

en dat was ook heerlijk om weer te

leerling en hoe kan ik dat als leraar of als

degelijke traditie hebben opgebouwd

de economiserende, egaliserende

onderwijs gerealiseerd hebben.

mogen. Dat wat ik online geleerd

schoolleider op de juiste wijze begelei-

naast en tegenover het gangbare

reflex van het ‘wegwerken van

Ook worden er op een omvatten-

heb, heb ik eigenlijk amper meege-

den?’, wordt hem gevraagd of hij

discourse. Onder anderen Petersen

achterstanden’ en ‘het op gelijk

der niveau voorbeelden uitgewerkt

nomen. We zijn toch ook een beetje

‘gepersonaliseerd leren’ bedoelt. Nee,

komt langs, maar ook hedendaagse

niveau brengen van de leerlingen’.

van scholengroep SPOLT (zie ook

teruggegaan naar hoe we het deden.”

antwoordt Van den Berg resoluut, en

stromingen als EGO en OGO. Het zijn

Jan Bransen wordt aangehaald:

het interview hierna, vanaf p. 28)

legt uit dat er weliswaar velden als

tradities waarin aspecten als zitten-

wiskunde en taal zijn die kinderen op

blijven, vroege selectie, jaarklassen

“Terwijl het zo voor de hand ligt om nu te

dat nog uitgebreid wordt tot een

hun eigen tempo en niveau, jaargren-

en gesplitste schoolvakken al veel

constateren dat leerlingen blijkbaar zoda-

‘verrijkend stelselscenario’, waarin

zen doorbrekend, moeten kunnen

langer ter discussie staan, en bij die

nig van elkaar verschillen in termen van

het Agoraconcept aan bod komt.

volgen, maar dat er daarnaast dialo-

stroom sluiten de auteurs zich aan.

sociaal, cultureel en educatief kapitaal dat

gisch onderwijs zal plaatsvinden in

Deel 2 bespreekt de Covid-crisis

we ze veel beter verschillend (en dus écht

Na de lockdown

domeinen als mens en maatschappij

en hoe het onderwijs tijdens de

passend) kunnen behandelen.” (p. 63)

Freek Velthausz vertelde dat hij het

en mens en natuur. Hij gaat verder:

lockdown vorm kreeg. Alles bleek

en van een basisstelselscenario,

boek gaat gebruiken in zijn jenaplan-

vloeibaar – van een omschakeling

Het boek gaat op dit punt over op ‘vijf

opleidingen. Dat is te begrijpen: veel

“Bij ontwikkelingsgericht onderwijs

naar digitaal onderwijs in luttele

ideeën voor ander onderwijs: naar

uit het basisstelselscenario van de

wordt het persoonsgerichte dus gecom-

dagen tot extra geld dat opeens

verbondenheid en verscheidenheid’.

TOO heeft overeenkomsten met en

bineerd met het dialogische. Het begrip

wel gevonden bleek te kunnen

Via Van Manen en zijn lezing van

vormt een aanvulling op jenaplan-

personaliseren vind ik niet goed bruik-

worden voor leermiddelen en het

Supertramp’s The logical song, met

uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld

baar in het onderwijs: gepersonaliseerd

afblazen van de eindtoetsen voor

daarin de existentiële uitroep van

geformuleerd in de basisprincipes en

onderwijs is zuiver individueel en staat

basisschool en het centraal examen

een kind dat in het onderwijs de

kwaliteitskenmerken. Meer nog dan

wat mij betreft zelfs haaks op ontwik-

in het vo. “Wie nu nog zegt dat

oriëntatie op wie hij zelf is is kwijt-

je gesterkt voelen, is het manifest

kelingsgericht onderwijs. Het kan niet

verandering niet mogelijk is, wordt

geraakt, stellen de auteurs: “dat het

aanleiding om, als een onderwijs-

zo zijn dat we het individu volledig

niet meer geloofd”, stelt het boek.

niet de bedoeling kan zijn geweest

pedagogische arts, eens met een

vastgelegd zal moeten worden.

centraal stellen. Het individualisme is

Vaker in het werk van Dolf van den

al zo groot in onze maatschappij.”

dat scholen tot instituten zou-

diagnostisch hamertje te kloppen

Please tell me who I am

den worden, waar verwondering

op de eigen uitgangspunten van

Maar de taskforce nam tijdens de

en zingeving uit het curriculum

je school en te luisteren of je holle

soonlijke drive doorsijpelt van een

De fans en de twijfelaars

lockdown ook minder positieve

geschrapt zijn” (p.72). Ruim baan

plekken hoort – plekken waar het

pienter kind dat zich stierlijk ver-

De lezer wordt, met een handreiking

teneuren waar. De auteurs maken

dus voor de vraag: wie ben ik?

sterker, gedegener kan. Dat is een

veelde op school, heb ik gedacht

achterop, het boek doorgeleid: deel 1

een verhelderende indeling in

Ook zijn er voorstellen voor hoe je,

studie naar ons eigen ontvankelijke

dat hij het onderwijs zou willen

is voor ‘fans’, deel 2 voor ‘twijfelaars’

groepen als ‘de makkelijk lerenden’,

door een flexibele organisatie in

grondmodel en interpreteerbaar

inrichten gebaseerd op individuele

en ‘andersdenkenden’, die meegeno-

‘de thuiszitters’, ‘de moeilijk lerende

verschillende homogene en hetero-

streefmodel in optima forma.

ontplooiing. Ik miste het samen-

men worden langs vijf ideeën voor

kinderen’, ‘de educatief armen’ (zij

gene groepen, je kinderen dichtbij

De onderliggende, soms haast

bindende van bijvoorbeeld de

nieuw onderwijs. Het slotdeel is er

met weinig educatief kapitaal thuis

hun eigen ontwikkelingslijn brengt en

pulserende verontwaardiging over

Het boek ‘Onderwijs na COVID-19’

stamgroep als leefgemeenschap.

voor scholen die willen instappen: via

om hen te ondersteunen) en ‘de

tegelijk bij een gemeenschapsonder-

het onderwijs zoals het is, past mij

(2020, 130 pagina’s) is verkrijgbaar voor

Maar een dergelijke interpretatie

vier scenario’s maken zij kennis met

emotioneel bedreigden’ (kinderen

wijs brengt. De leraar heeft een meer

minder. Wakker blijven wil ik wel, in

€ 22,50 op de site van de uitgeverij

wees Dolf in februari 2020 in een

een andere onderwijswerkelijkheid,

uit onveilige thuissituaties). Elk van

gidsende en ondersteunende rol, op

de zoektocht naar ‘een nieuw nor-

gompel-svacina.eu

interview met VO-Magazinehoofd-

die – zo tonen de scenario’s aan – op

die groepen heeft het afstandson-

basis van hoge verwachtingen, maat-

maal’. Het gesprek met stamgroeplei-

Berg, waarin regelmatig de per-
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Dorpsschool
met stille allure
De Klink is de enige school van het Limburgse dorpje Grathem. Vijftig jaar geleden zat er een
gedreven schoolleider, die van het dorpsschooltje Jenaplan maakte. En dat is De Klink nog
steeds. Bestuursvoorzitter Gérard Zeegers ontmoette er pal voor de Gouden Weken begonnen
stamgroepleider Trudie Takken. Om te praten over het ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ uit
Onderwijs na Covid-19, een boek waarvan Gérard medeauteur is.

Manshoge Toren van Pisa
Op die manier terloops de dynamiek
van het ‘interpreteerbaar streefmodel’ en ‘ontvankelijk grondmodel’
onderstrepend, gaat Trudie voor naar
haar bovenbouwlokaal. Haar oorspronkelijke vak van docent tekenen
en handvaardigheid spreekt uit veel
details in haar groep. Eén element
is geen detail te noemen: midden in
de kring staat een manshoge Toren
van Pisa – een triplex versie, niet
zozeer van het scheve origineel in
Italië, maar van de wiebelige toren
uit het gelijknamige spel. “Die heb ik

Geert Bors

gebouwd in onze timmerschuur thuis,
met twee oudsten uit mijn groep die

De paar geparkeerde auto’s op het

poppen, beelden en bouwwerken

helemaal leefde. Suus Freudenthal

nog zin hadden in een zomerproject.”

lege Nassauplein staan in elkaars

van de kinderen en herken je meteen

is hier nog op bezoek geweest.”

Met haar vinger voelt de stam-

buurt, in de schaduw. Het is augus-

met welke thema’s we bezig zijn.”

In Grathem kiezen de meeste ouders

groepleider intussen de uitgefreesde

en kinderen daarmee niet in eerste

boogjes na – mwah, niet allemaal

tus en warm. Regio Noord is alweer
opgestart, Zuid begint volgende week

De voortschrijdende tijd

instantie voor het concept, maar

honderd procent accuraat, maar

– zo ook jenaplanschool De Klink in

Al even jaloersmakend ruimtelijk

voor de school dichtbij, hoewel er

wie zal dat straks zien, als de toren

het Limburgse Grathem. Aan de bui-

is de aula, met een echt podium

steeds vaker uit omliggende dorpen

gebruikt gaat worden om kennis-

tenmuren van de school: gedichten

– trappetje ernaartoe, het dikke

wél bewust voor Jenaplan gekozen

makingsspellen in de klas te doen,

van kinderen, geprojecteerd op groot-

theatergordijn halfopen. “Aan de

wordt. “Het Jenaplan begon hier ooit

waarbij de kinderen ernaar mogen

formaat natuurfoto’s. Glazenwas-

achterkant van het podium zie je ook

heel gedreven. Toch verslofte het

streven om allemaal hun poppetjes

sers. Een pakketdienst rijdt een vol

zo’n doek”, wijst Trudie. “Daar opent

een tijdlang ook. Met de nieuwbouw,

in evenwicht op de toren te plaatsen.

steekwagentje naar binnen. Binnen

naar het gemeenschapshuis. Voor

zo’n negen jaar geleden, zijn we het

Samen zoeken naar nieuw even-

zijn teamleden Veerle Smolenaers en

de eindmusical lukte het daarmee

concept weer nadrukkelijker vorm

wicht in een nieuwe stamgroep, hoe

Trudie Takken aan het voorbereiden.

dat ouders én kinderen konden

gaan geven, samen met ouders. Dat

mooi kan een metafoor zijn? Maar

komen kijken, zonder dat ouders

het rommelt en dat er gemopper is

het is nog meer dan dat: “Het zijn

de school in hoefden te komen.”

bij zo’n grote verandering als een

de Gouden Weken, de weken van

nieuwbouw, was een mooie aanlei-

samen-leren-leven, van democra-

In afwachting van onze gesprekspartner en haar bestuurder, Gérard
Zeegers, leidt bovenbouwstam-

Terwijl de koffie doorloopt, valt mijn

ding om samen het Jenaplan weer

tie. We hebben besloten om daarin

groepleider Trudie alvast rond. Het

oog op een foto uit de archieven van

af te stoffen.” Kijkend naar de oude

het thema ‘Europa’ te behande-

licht valt op: veel vierkante meters

Peter Petersen: de school in Jena

foto zegt Trudie: “Weet je, je hebt

len. Daar past die toren ook in.”

glas, naar buiten, maar ook naar de

in bedrijf, bijna een eeuw geleden.

het concept en de werkelijkheid.

SPOLT-bestuursvoorzitter Gérard

ruimte tussen de twee rijen lokalen

Trudie volgt mijn blik. “Grathem

We zijn geen starre school. Er zijn

Zeegers is inmiddels gearriveerd en

– een middenstrook, zo royaal breed

is een dorp met ongeveer 1650

vernieuwingsscholen waar je wel

luistert al even mee. Sinds zijn aan-

dat het geen gang mag heten, maar

inwoners en De Klink is er de enige

eens hoort: ‘Ja, maar onze stichter

treden als de voorman van de vijftien

een natuurlijke, uitnodigende werk-

school”, vertelt ze. “Het is eigenlijk

zei…’ Vaak wordt dat argument

scholen in de Leudalregio, was hij

plek buiten de klaslokalen oplevert.

niet logisch dat zo’n dorpsschool-

gebruikt om iets niet te doen, een

gecharmeerd van wat hij zag gebeu-

“Het is nog wel een kale bedoening”,

tje een jenaplanschool is. Maar we

confrontatie niet aan te gaan. Peter

ren in de Klink, maar ook nieuwsgierig

meent Trudie. “Boven de kapstokken

zijn het wel, al bijna vijftig jaar. We

Petersen is al enige tijd niet meer

naar waarom het team zo beschei-

is onze tentoonstellingsruimte. Straks

hadden destijds een heel betrok-

onder ons. Hij bedoelde vast iets zo

den is in het naar buiten treden met

staan daar weer de zelfgemaakte

ken schoolleider, die het Jenaplan

of zo, maar de tijd is doorgegaan.”

hun kwaliteiten: “Er gebeurt zo veel
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Daar spreken we vanuit ons hart.

bij het primaire proces blijven en dat

coderen. Een groepsgenoot met een

zich voordoet”, vult Trudie aan. “Wij

Daar leven wij voor hoe wij vin-

blijven volgen en stimuleren. Ik ben

heel ander uitstroomprofiel, maar

doen op school niets expliciets meer

den dat met elkaar samenleven

voor een evolutionaire revolutie.”

keigoed in Engels, schoot te hulp.”

met onze katholieke identiteit, maar

Het zal niet verrassen dat De Klink,

onze kringen zitten vol zingeving.

behoort te gaan. Daar omarmen we

Het hoort bij
het cement van
de stamgroep dat
je van elkaar weet
wat je van elkaar
kunt vragen

de verschillen tussen kinderen.

De hele stamgroep

na al die weken gemotiveerde inzet

Of het gaat over een nieuwsbericht,

Daar stellen we gerust en

Op De Klink wordt een ontwikke-

en een met een heus Middellandse

black lives matter, corona of iets

moedigen we aan.

lingsgerichte aandacht voor elk kind

zee-galjoen en Romeinse bouwwer-

persoonlijks als je overleden hond…”

Daar vragen we onze kinderen

gecombineerd met het denken in de

ken aangeklede spherobalmat er

te laten zien wat ze kunnen.

stamgroep als gemeenschap, stelt

met de prijs vandoor ging. Gérard

Ze vertelt hoe ze een kind ‘homo!’

Daar delen wij een taak als

Trudie Takken: “Ik denk dat mijn

ziet datzelfde vuur, als hij de school

als scheldwoord hoorde gebruiken

opvoeder met ouders.

groep er goed in is, om een uitdaging

bezoekt: “Ook in de onderbouw zie ik

en toen – floep – vertelde dat haar

Daar ligt de reden waarom ieder van

aan te gaan. Wij kunnen een sloot

dat kinderen betrokken en mentaal

zoon Maarten een vriend heeft.

ons ooit koos voor het onderwijs.

overspringen, maar dan als groep. In

actief zijn. Dat gebeurt niet spontaan,

“En mijn zoon kennen ze wel – hij

de stamgroep weet iedereen waar

dat betekent dat jullie iets doen aan

heeft kerstliedjes geoefend met de

Trudie heeft het boek gelezen. Ze

de talenten van alle groepsgenoten

de voorkant, waardoor ze zo fijn ‘aan’

kinderen.” In het voorjaar hielp de

was gecharmeerd van de opbouw

liggen. Juist omdát je die van elkaar

kunnen staan. Het mag toevallig lij-

stamgroep op zijn beurt Maarten bij

voor ‘de fans’ en ‘de twijfelaars’,

kent, kun je als groep iets aan.”

ken, maar dat is het niet; de omstan-

een opdracht voor zijn conserva-

getroffen door de inzichten over hoe

Een voorbeeld: vorig jaar vroeg Trudie

digheden zijn doordacht en door jullie

toriumopleiding: “Hij had een vak

verschillende categorieën kinderen

aan haar stamgroep, waar kinderen

gecreëerd – in sfeer, in ruimte, in een

dat ‘artist in society’ heette, maar

de lockdowntijd beleefd hebben en

inzaten met een uitstroomprofiel van

werkkader, in verwachtingen. Dat zien

door corona werden alle praktijk-

ze glimlachte bij de ferme doorha-

praktijkonderwijs tot gymnasium, of

de ouders in het dorp natuurlijk ook.

opdrachten werkstukken. En zo

ling van het scenario ‘leerstofjaar-

ze mee wilden doen aan de jaarlijkse

Mensenkind, je bent gemaakt om te

kwamen we ertoe om een opdracht

klassensysteem’. Maar ze heeft ook

Spheroball Coding Challenge van de

leren en wij zijn er om daaraan een

op te vatten als een samenwerking

kritiek, die Gérard – medeauteur van

vo-school Sint Ursula. Drie maanden

betekenisvolle bijdrage te leveren en

met school. Ik vroeg de kinderen of

het boek – met interesse beluistert.

was er de tijd om tot de program-

om jou te helpen in je ontwikkeling.”

ze iets wilden tekenen uit Rossini’s

Als ik binnenkom bij jouw collega

Evolutionair verlopende revolutie

Dat in een ontwikkelingsgericht

mering te komen van een lichtge-

Precies, zegt Trudie, en in die zin

‘De Stelende Ekster’. Nou, dat wilden

Veerle, schuiven vierendertig kleuters

De scholen van SPOLT spelen een

model de kinderen telkens ‘leerling-

vende bal, die een parkoers moest

zijn individuele talentontwikkeling

ze wel. Het régende eksters.” Gérard:

spontaan op om plek te maken in

voorbeeldrol in het boek Onderwijs

en’ heten, vindt jenaplanner Trudie

doorlopen op een mat. “Er was best

en het gemeenschapsgevoel van de

“En de groep? Die had iets geleerd

de kring. Ook voor de kinderen zijn

na Covid-19 (zie ook pagina 24-27),

jammer. “Mooi”, knikt Gérard. Ook een

een hoop dat de klas nog niet kon,

stamgroep ook geen tegengestelde

over Rossini?” Trudie: “Ja, maar ook

bezoekers vanzelfsprekend welkom.

als het gaat om het toekomstscena-

goed punt: dat schoolbegeleiders, die

maar gezamenlijk zeiden ze ‘ja’.”

polen: “Ieders talent wordt gevierd,

dat zij iets voor een ander konden

Wanneer gaan jullie trots zijn?”

rio van een scholengroep, die zich

er zijn om kinderen te helpen die niet

Het werd niet alleen programmeren,

als de kracht van ‘een van ons’. Het

betekenen. ‘Jongens, bedankt, ik heb

Neem die kinderen die uit een dorp

verhoudt tot een ontwikkelings-

in het gemiddelde passen, en die bij

maar via het thema ‘Grieken en

hoort bij het cement van de stam-

een goed punt gehaald’, kon Maar-

in de omgeving naar deze school

gerichter onderwijs. De beweging

uitstek de leerlijn van die individuele

Romeinen’ werd er ook gebouwd aan

groep dat je van elkaar weet wat je

ten een paar weken later melden.”

gekomen zijn. Dat gebeurt niet

om ieder kind dichterbij zichzelf

kinderen mogen volgen, tóch vaak de

schaalmodellen van gebouwen uit

van en aan elkaar kunt vragen.”

Gérard, getroffen: “Op een plek als

zomaar, stelt Gérard: de hechting

en zijn talenten te brengen, maakt

taakopvatting hebben dat ze kinderen

de Oudheid. “Alle talenten kwamen

aan de eigen dorpscultuur is tamelijk

Gérard Zeegers ook graag naar de

terug in het ‘normale’ moeten trek-

aan bod. Zelden heb ik zo’n dynamiek

Rossini’s ekster

bewust een verbinder te zijn en is de

heilig in deze regio. Trudie vertelt over

individuele scholen en teams in

ken. “Heel goed dat je dat aanraakt”,

gezien. Iedereen werkte op zijn eigen

Het boek Onderwijs na Covid-19

school het hart van de samenleving.”

die kinderen en over een mailtje van

zijn stichting – iets dat nadrukkelijk

zegt Gérard. “En”, stelt Trudie: “Ik ben

niveau, maar nooit zonder elkaar.

adresseert ook de rol van zingeving

een ouderpaar vlak voor de zomer:

spreekt uit het strategisch beleids-

wel benieuwd naar de ambities van

Acht, negen weken liet ik de kinde-

in school. Gérard is daar veel mee

“Ze schreven dat ze met tranen in

plan, dat figureert in het boek:

het boek. Het roept op tot zo’n struc-

ren volledig los en was er opperste

bezig: “’De vraag ‘wat heb ik vandaag

moois en iedereen is hier zichzelf.

deze is de leerkracht zich ervan

turele verandering dat dat misschien

concentratie. Niet alleen op school,

voor jou betekend?’ is mijn houvast.

hun kinderen geworden waren. Zo’n

Streep alle rompslomp, alle opsmuk

wel twintig jaar kost.” Daarmee is

maar ook bij ons in de schuur, waar

Wat is mijn antwoord als een kind

bericht is beter dan een doos Merci.”

rond het onderwijs weg en dit is wat je

haar stichtingsvoorzitter het eens: “Ja,

kinderen kwamen voor de afkortzaag

me die vraag voorlegt?” Gesprekken

“Ja, wauw”, zegt Gérard, “die momen-

overhoudt: een stichting in verbondenheid

er gaat een zeker activisme vanuit,

en andere gereedschappen. En de

en voorvallen die raken aan zin-

ten, die mooie warme banden, die

met haar teams; een leerkracht in een

om de huidige structuren te doorbre-

kwaliteiten van kinderen kunnen dan

geving doen zich de hele dag voor,

visie op je onderwijs – dat mogen

optimistische, positieve, pedagogische

ken. Wil je echter toekomstbestendig

ook erg verrassen: een gymnasiast in

stelt de bestuursvoorzitter. “Je moet

jullie best explicieter uitdragen.”

en didactische relatie met de leerlingen.

en duurzaam zijn, dan moet je dicht

spe kwam niet uit het Engels bij het

die kans wel grijpen wanneer hij

hun ogen zaten als ze keken hoe blij
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Wat geven ze veel,
die historische
jeugdboeken

Berna’s boeken

Deze coronatijd bracht Berna van der Linden bij de

Het motto op de lege openingspa-

anders het leven is, als je niet langer

gina van dit Middeleeuwse histori-

voor een demon wordt aangezien,

sche verhaal belooft wat: “De sleutel

maar als een normaal persoon.

van de hel past op alle sloten.” Ik

De pelgrim verzint listen en deinst

kan een bovenbouwstamgroep al

niet terug om op zijn jacht naar de

voelen sidderen van spanning en

relieken te stelen, iets wat de jongen

verwachting. De eerste bladzijde

tegen de borst stuit, maar toch

van het verhaal zet al even mythisch

telkens in staat is om de handelingen

in, met: “Dit verhaal begint, net

om te buigen en te vergoelijken. Alles

als een ander, met een appel.” Een

wordt zeer zintuiglijk beschreven en

kleine zinspeling op wat komen gaat,

ik kon de markante stank van Secun-

de band tussen Goed en Kwaad.

dus, die sterker en sterker wordt

De hoofdpersoon, een jongen met

gedurende de tocht, de geur van bos-

een bochel die als geitenhoeder

sen, verlaten schuren en open velden

werkt op een aftakelend landgoed

en de zure zweetlucht van het onge-

waar de pest en domme pech heb-

wassen stadsvolk bijna ruiken. Voort-

ben huisgehouden, heet simpelweg

durend is er een balanceren op het

‘Jongen’. Hij boeit, met zijn vragen

scherpst van de snede tussen goed

en gedachten, zijn impulsiviteit en

en kwaad. De schrijfster schermt

zijn angst en ook omdat zijn geheim

met visioenen, met onmogelijke

al vanaf het begin door het boek

gebeurtenissen, die slechts met een

heen schemert. Er is een grote

wonder goed kunnen aflopen en met

verbondenheid met de dieren, die

de relieken die goed zijn om iedere

hij verstaat. Hij hoort wat ze elkaar

zonde af te kopen of het menselijke

en hem toeroepen en ze helpen hem

leed te verzachten door geloof en

op cruciale momenten uit de brand.

hoop. Het is schuren en zalven.
De steden zijn vol en vuil, het is een
rauw bestaan, waar geen gevoelens

paar dagen. Maar na die paar dagen

gespaard worden. Voor het minste

en de klus die geklaard moet worden

of geringste vergrijp wordt je hand

– met een truc verwerven ze een

eraf gehakt. Jongen is soms misselijk

reliek, in dit geval de tand van een

van angst om ontdekt te worden,

heilige – vervolgt hij zijn tocht met

want met zijn geheimzinnige bochel

Secundus. De pelgrim is er namelijk

wordt hij niet alleen beschouwd als

op uit om zeven relieken te verzame-

monsterlijk, maar door het geheim

len, voor een geheim doel in Rome.

dat hij bij zich draagt is hij tege-

Catharine Gilbert Murdoch

Jongen groeit in alle opzichten,

lijkertijd voer voor de duivel in de

Het boek van Jongen

gaandeweg zijn voettocht. Een

ogen van het gewone volk. Zelfs

Illustrator: Ian Schoenherr

ransel met daarin de veroverde

Secundus staat een paar keer op het

(Querido 2020, 272 pagi-

relieken draagt hij over zijn bochel.

punt hem achter te laten. Door de

na’s, € 18,99, leeftijd: 10+)

De heiligdommen verwarmen zijn

impulsiviteit van de kleine en zijn

Jongen’, waarin een jonge geitenhoeder op trektocht door
Europa gaat met een duistere pelgrim. Drie historische en
één toekomstroman die ook prachtig passen in het recente
Foto: Larissa Rand

boekenweekthema ‘En toen’. “Het kleine meisje Mariken is
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meer ziet en de jongen ervaart hoe

kruteerd, voor een voettocht van een

pestepidemieën. De aanleiding was het recente ‘Het boek van
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op, omdat niemand zijn misvorming

Secundus uitgenodigd, nou ja gere-

avonturen laten plaatsvinden in een wereld geplaagd door

Berna van der Linden

rug. Het uitjouwen en pesten houdt

balanceren tussen goed en kwaad

Jongen wordt door de stugge pelgrim

Middeleeuwen, waar een aantal jeugdboekenschrijvers hun

regelrecht mijn hart in gevlogen”, schrijft Berna.

Het Boek van Jongen
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wonderlijke gave om elk probleem

deinzen niet terug voor een tand, een

lezen als een boek met compacte

ingrediënten. Spannend, luchtig,

ningen van Annemie Heymans

leest, de getekende platen kijkt van

te slechten, wint hij uiteindelijk

stuk schedel of wat haar van de een

hoofdstukken, dat heel wat cano-

boertig en kluchtig. De middeleeu-

boven elk hoofdstuk, die steevast

God en de duvel en er een geit is die

het vertrouwen van de pelgrim.

of andere Heilige en hebben er aardig

nieke vensters op de Middeleeuwen

wen ten voeten uit. Met een heks en

beginnen met een proloog.

aan je haren knabbelt en Sofie heet

Secundus is een wonderlijk en nors

wat muntstukken voor over. Secun-

in geuren en kleuren openzet.

de duvel en zijn ouwe moer, ratten,

Mariken is van oorsprong een mira-

en toch met open vizier in het leven

man, die een minstens even groot

dus heeft een buidel met munten,

en monniken, gravinnen, wagenspe-

kelspel. Met zijn wagenspelers en

durft te stappen, dan ís het leven een

geheim met zich meedraagt als

die nooit op schijnt te raken en die

lers en lomp volk vertelt Peter van

hun verhalen buigt Peter van Gestel

klucht. Ondanks alle ontberingen en

Jongen. Het feit dat hij de relieken

sleutel die op alle sloten past uit het

Gestel het verhaal in de taal van nu,

moraal en zondigheid om als in het

ellende. Een luchtige beschouwing

niet kan aanraken, omdat ze hem

motto. Symbolen uit de Middeleeu-

met vaart en veel humor. En passant

boek dat Archibald, de uitgetreden

van een leven, zwaar als stroop, maar

branden in de huid, en de geur van

wen die voor het geheim staan, die

sijpelen er waarheden, filosofie en

monnik, geschreven en getekend

waar de zon altijd doorheen blijft

zwavel die om hem heen hangt,

uiteindelijk aan het eind van het boek

zelfs existentiële vragen doorheen in

heeft. Het vormt, als een soort Bijbel,

schitteren. Licht in de duisternis.

zorgen ervoor dat het wantrou-

tot de openbaring leiden, worden

prachtige dichterlijke regels. Een gra-

de leidraad voor de kleine Mariken,

wen gewekt wordt naarmate de

veelvuldig gebruikt. Het is uiteindelijk

vin die zegt: “Mijn ziel is een meisje

maar dan met humor en volkse waar-

reis vordert. De jongen zwijgt in

een tocht die vanuit het realistische

met koude voeten” en ergens anders

heden. Die boodschap blijft hangen

alle talen. De symboliek van de

steeds dieper de mystiek induikt en

“De zon spiegelde in het water.

tot de liefde en het leven ten volle

appel is uiteindelijk de sleutel.

daarmee – voor wie het erin lezen wil

Mariken liet zich op de zon in het

golft aan het eind van dit pareltje. Als

water vallen. Hij spatte uit elkaar.”

je denkt alles te weten en nog niets

Ik kan een
bovenbouwstamgroep
al voelen sidderen
van spanning
en verwachting

– wordt het een metafoor voor het

van de realiteit weet, omdat je in een

De relieken die verzameld moeten

leven zelf. De weg die we allen moe-

worden zijn al even gruwelijk en

ten gaan. De weg van de geboorte

Het kleine meisje Mariken is

Waanwoud woont met een uitge-

tonen hoe aards ‘de dood’ voor de

tot de dood. De weg van heel het

regelrecht mijn hart in gevlogen.

treden Monnik met witte voeten,

Middeleeuwer moet zijn geweest. Ze

leven. Je mag het ook gewoon (voor)

Ook dankzij de prachtige teke-

het boek ‘De wereld is een klucht’

Peter van Gestel

tekening van Annemie Heymans.

Mariken

Een heerlijk boek, zo bleek al gauw.

De Doge-ring
van Venetië

Illustrator: Annemie Heymans

De Middeleeuwen zijn eeuwen van

een louterende leesreis

(oorspr. Ankh-Hermes 1997, verkrijg-

tegenstellingen in de overtreffende

baar: Querido 2015, € 17,50, leeftijd:

trap: arm en rijk, mooi en lelijk,

We blijven in de Middeleeuwen, bij

We reizen met hen mee en bezien

10-12)

vreugde en droefenis, honger en

de reliekenhandel en bij de jaren dat

alles door de ogen van Thomas en

overvloed, leven en dood. In Mariken,

er regelmatig zo’n grote microbenuit-

diens verwondering bij alles wat op

geënt op Mariken van Nimwegen,

braak plaatsvond als we nu meema-

zijn pad komt. De beschreven steden,

maar dan in haar jonge jaren – “meer

ken. Rond hetzelfde tijdvak als Het

de groeiende liefde voor de ezels,

dan de vingers van de rechterhand,

boek van Jongen speelt De Doge-ring

zijn twijfels over het novice zijn, nu

maar minder dan de volle linker-

van Venetië van Thea Beckman.

hij de wereld leert kennen en het

hand erbij”, worden we meegevoerd

Waar het eerste een magisch-realis-

ontluikende gevoel dat heen en weer

door een klein meisje, dat denkt

tische jeugdroman is, is Beckmans

geslingerd wordt tussen geloof en

Nog steeds met het geschiedenist-

alles te weten zolang ze veilig in het

boek een historische jeugdroman.

hoop zijn ontroerend. Thomas blijft

hema van de kinderboekenweek

Waanwoud woont met Archibald en

(‘En toen’) in het achterhoofd, was

de geit Sofie, nadat ze op een bed

ik in de kringloop op zoek naar De

ganzeriken te vondeling was gelegd.

Mariken
spannend, luchtig, boertig en kluchtig

Doge-ring van Venetië maar vond tot
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Prachtige
dichterlijke regels als:
“Mijn ziel is een meisje
met koude voeten”

tië, waarmee het aanzien van het
klooster in de toekomst zal stijgen.
Ze krijgen twee nukkige ezels mee.
Het is een lange en gevaarlijke tocht.

aards, zijn geloof is wankel en is bij
De schrijfster neemt ons mee op

andere gelovigen niet altijd even

Thea Beckman

een tocht naar Venetië. Matthias de

zuiver in dit rijke Roomse leven.

De Doge-ring van Venetië

monnik en Thomas de novice hebben

Onderweg gebeuren er een aan-

mijn grote geluk Mariken van Peter

Hoe het verder gaat mag natuurlijk

Illustrator: Jan Wesseling

opdracht gekregen van de abt van

tal zaken die ervoor zorgen dat de

van Gestel. Een handzaam bundel-

een verrassing blijven, maar het

(Lemniscaat 1994, € 16,95, leeftijd:

een klein arm klooster in de Kempen

novice langzaam maar zeker begrijpt

tje met een uitnodigende kleurrijke

is een verhaal met alle pakkende

11+)

om een reliek te kopen in Vene-

dat geloven in een wonder alleen
Mensenkinderen
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We dolen door
het oude Venetië,
de straten,
de kades,
de bruggen,
de kloosters

voorlezen van het eerste deel van

angst en zijn eigen ontwikkeling.

meester over je uitvindingen bent

deze trilogie over de toekomst de

Ook hij is bij tijd en wijle opstandig.

en waar ze met jou aan de haal

nodige aandacht en begeleiding te

De moeder, haar zus en zijn oom

gaan. En of het tegenhouden van

geven. Beckman beschreef in de

weten zijn gedachten steeds weer

techniek niet ook het blokkeren van

jaren ’80 een toekomstbeeld van

in goede banen te leiden. Als hij ver-

de ontwikkeling van een samen-

een totaal vervuilde wereld. Stikstof,

liefd wordt op een meisje dat geen

leving inhoudt. Net als vragen of

plastic in de zee, verwarming van

afstammeling is van de voorouder

regels altijd strikt opgevolgd zouden

de aarde, smelten van de ijskappen

van zijn moeder en die volgens

moeten worden, als je merkt dat

ook de keerzijde van dat alles.

is heftig. De machtsverhoudingen

de regels nooit zijn moeder kan

het ‘t ware geluk in de weg staat.

Op de terugweg kristalliseert zich

herkenbaar. De toekomst nabij.

opvolgen, wordt het verzet groter.

Het zijn politieke, maatschappelijke,

uit welk doel hij voor de toekomst

Op een dag komt er een groot oor-

maar ook levensvragen die van alle

De nauwkeurige beschrijving van

zal stellen als hij terug is in het

logsschip de haven binnen varen. Het

tijden zijn. Ze voeden het lezen en

het oude Venetië zorgt ervoor dat

klooster. In alle opzichten heeft de

zijn Badeners, een ander overle-

zullen een paar juwelen aan filoso-

we dolen door de oude straten, op

reis hem gelouterd en gesterkt.

vend volk, afkomstig uit het oude

fiekringen en gesprekken opleveren.

Europa waar ze met een industriële

Een inleiding voor een project over

politiestaat nog niet zo veel van

milieu en vervuiling, het span-

de geschiedenis lijken te hebben

ningsveld tussen individu en groep,

geleerd. Ze doen voor op expeditie

opgroeien en de wisselende emoties

te zijn, maar in werkelijkheid zijn ze

daarbij, macht en aanzien, welvaart

uit op de rijkdom en de schatten van

en welzijn. Een kleine greep uit de

dit ongerepte land. Door hebzucht

mogelijkheden. De kracht van het

en overmoed graven ze langzaam

boek is dat het duidelijk toont dat

maar mogelijk is als je het wonder

klooster, waar ze onderdak krijgen.

af en toe een handje helpt. Matthias

We leren de eigenaardigheden

is een monnik die vroom is, maar

van de bewoners kennen. Thomas

met een wereldse inslag. Het zet

helpt mee aan de bouw van een

Thomas aan het denken. Matthias

kerk en groeit zienderogen, fysiek

leert hem dat toeval niet bestaat.

en geestelijk. De spanning stijgt als

Dat het bijgeloof waarheden kan

hij niet alleen de voordelen van de

verbloemen en tot een volksgericht

pracht en praal leert kennen maar

kan leiden, ondervindt de novice aan
den lijve in Venetië. De Doge-ring uit
de titel speelt daar een grote rol in.

In de toekomstvisie
van Beckman
is Groenland
het uitbundig
begroeide Thule

de kade, over bruggen en door het

Kinderen van Moeder Aarde

Kinderen van Moeder Aarde

(Lemniscaat 1985, € 17,95 (€ 13,99 als

could we start again please?

Thea Beckman

maar zeker hun eigen valkuil. Als

rijkdom niet zit in luxe en geld, maar

Geschiedenis is wat geweest is

Na een Derde Wereldoorlog en

Christian hen begeleidt op een barre

in een aangenaam leefklimaat voor

en geeft ons inzicht in culturen

een kernramp, komen we terecht

tocht naar de goudmijnen, waar de

iedereen, waar ontwikkeling mogelijk

en volkeren uit het verleden. Het

in Thule, zo’n zes eeuwen later.

Thulenen totaal geen waarde aan

is en de schoonheid van de natuur

tegenovergestelde is de blik op de

Het is een groot eiland ter hoogte

hechten, leert hij de ware aard van

gekoesterd wordt en het leven zelf

toekomst. Thea Beckman voelde

van het huidige Groenland en het

deze mannen kennen en begrijpt

verheven is tot het hoogste goed.

zich in heden en verleden thuis en

wordt door vrouwen bestuurd. Men

hij dat zijn moeder in al haar wijs-

met haar maak ik in mijn zevenmijl-

is van mening dat de geschiedenis

heid gelijk heeft gehad. Zijn vader

slaarzen hinkstapsprongen door de

heeft uitgemaakt dat mannen niet

blijkt niet dood, maar is woudloper

tijd en kom uit bij haar klassieker

goed om kunnen gaan met macht

geworden en komt weer in zijn leven

Kinderen van Moeder Aarde. Lezen

en status. De Konega bestuurt haar

op het juiste moment. De moeder

is reizen in je luie stoel of genesteld

volk met respect en waardigheid

moet ten leste een wrange keuze

op de bank. Wat een mooi gegeven.

voor al wat leeft. De regels zijn

maken om haar volk te beschermen.

Geen vervuilende vliegtuigen, geen

helder. De natuur krijgt evenveel

De vader, de zoon, zijn vriendin, de

mondkapjes, geen anderhalve meter.

ruimte en er is een groot respect

oom en tante en kinderen spelen

Het was al heel wat jaren terug, dat

voor Moeder Aarde. Er is ook een

een grote rol in de strijd tegen de

ik het mijn kinderen heb voorgele-

vrouwenraad met uit ieder dis-

Badeners, en de schrijfster weet de

zen, maar met het herlezen van dit

trict een afgevaardigde. Haar man

spanning er goed in te houden.

verhaal, in het licht van vandaag,

komt tegen de regels in opstand

komt het nog heftiger binnen.

en lijkt van de aardbodem te zijn

Onder alles ligt de vraag wat voor-

Onder andere omdat dat toekomst-

verdwenen na een heftig incident.

uitgang precies is. En tot op welke

beeld ineens veel dichterbij lijkt.

De zoon, Christian, wordt heen

hoogte je technologie moet willen

Dat is meteen een reden om bij het

en weer geslingerd tussen liefde,

ontwikkelen en inzetten. En waar jij

dwarsligger), leeftijd: 10+)
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Op Thule
vinden ze dat
de geschiedenis
heeft laten zien
dat mannen
niet goed kunnen
omgaan met
macht en status
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De filosofiekring
Kinderen ervaren
dagelijks hoe ze
steeds een stapje
verder gaan in het
ongewisse, steeds
weer iets leren wat
ze gisteren nog niet
konden of wisten

Hoeveel
niet-weten
durf jij aan?

kinderen zijn dan ook gebruikelijk:
‘Ik hou ervan om te discussiëren en
mijn mening te mogen geven.’
‘Ik vind het leuk om te horen
wat anderen erover denken.’
‘Steeds als je denkt dat je het antwoord
weet, komt er weer een vraag!’
langs zijweggetjes en uiteindelijk kom je in een zwart gat.’
Het voelt voor docenten die voor

weet wat goed en wat fout is. Maar

het eerst gaan filosoferen met hun

het vak filosofie bestaat juist bij de

groep misschien net zo onwennig en

gratie van het plaatsen van vraag-

kwetsbaar als de ‘gouden weken’ voor

tekens. Terechte vraagtekens:

kinderen, want – paradoxaal genoeg –
moet je voor het filosoferen terugval-

De Gouden Weken zijn in het jenaplanonderwijs misschien wel extra belangrijk, met het stamgroepmodel
waarin zich telkens een nieuwe club jongsten aandient en de andere kinderen opschuiven naar nieuwe
rollen. In een kinderleven is eigenlijk heel veel nieuw en ongewis, stelt filosoof Sabine Wassenberg: er valt
nog zoveel wereld te ontdekken. Wanneer je als volwassene gaat filosoferen met kinderen, zul je iets van
dat onwennige weer moeten toelaten. Want filosofie vraagt om het omarmen van het niet-weten.

‘Wie moet de regels bepalen?’

len op een houding die je als kind had.

‘Is school eigenlijk wel goed?’

Je moet afleren om te denken dat je

‘Bestaat er een waarheid?’

alles al weet en je mag weer onbe-

‘Is een moordenaar slecht?’

vangen zijn, open staan voor alle ver-

‘Heeft alles een reden?’

schillende antwoorden en ongehin-

‘Bestaat God?’

derd door zekere kennis. Lef? Ja, heb

of valse bescheidenheid. Socrates

je nodig. Maar er wacht veel moois

begreep na zoveel filosoferen in zijn

Door na te denken over dit soort

leven dat iedere filosofische kwestie

vragen merk je al gauw dat de wereld

uiteindelijk uitkomt op een onze-

minder zwart-wit is dan de dage-

kerheid. ‘Er is geen goed antwoord

lijkse werkelijkheid doet vermoeden.

in de filosofie,’ zeggen we dan ook,

Filosofische vragen kunnen je eigen

‘en de docent moet dit inzicht

wereldbeeld op losse schroeven zet-

diep tot zich door laten dringen

ten en daarom heb je soms lef nodig

We verwachten dat in de ‘Gouden

gedeelte van de wereld aan kennis

alleen gaan ze iets doen wat nieuw is,

om vanuit een neutrale positie het

om er überhaupt over na te denken.

Weken’ veel kinderen zich wat onze-

is nog totaal onbekend voor hen. Als

er is nóg iets wat de meeste volwas-

filosofische gesprek te begeleiden.’

ker voelen, kwetsbaar, omdat zij weer

volwassene navigeer je grotendeels

senen eigenlijk ontwend zijn: je moet

moeten gaan zoeken naar hun rol in

door het leven op de automatische

voor het filosoferen ‘weten dat je

De meeste volwassenen zijn gewend

minder eng. Iedere dag ervaren zij al

de te bouwen ‘samenleving’ die de

piloot, omdat je al zoveel kent en

niets zeker weet’. In iets meer wijsge-

om de wereld om zich heen als

die uitdaging van steeds een stapje

stamgroep is. Dit nog bovenop de

automatisch kunt, terwijl een kind

rig jargon: ze moeten ‘de socratische

vanzelfsprekend te zien. Ze gaan

verder gaan in het ongewisse, steeds

onzekerheid die het kind-zijn zelf al

in essentie nog een spons is.

houding aannemen’. De bekendste

er onbewust vanuit dat op bijna

weer dingen leren die je gisteren

uitspraak die aan de filosoof Socrates

alle vragen wel goede, feitelijke

nog niet kon of wist. Een nieuwe

behelst. Veel van wat zij in hun leven

Kinderen vinden het doorgaans

beleven is nieuw: zoveel informa-

In trainingen Filosoferen met Kinde-

wordt toegeschreven luidt: ‘Ik weet

antwoorden zijn. Mensen voelen

vraag is voor hen nog niet eng, zelfs

tie, lessen, gebruiken en gedrag

ren/Jongeren merk ik bij volwassen

alleen zeker dat ik niets zeker weet.’

zich veilig bij een zeker denkkader,

als er ‘geen goed antwoord op is’.

wordt aangeleerd en zo’n groot

deelnemers ook onwennigheid. Niet

Dit was geen desinteresse, luiheid

een wereldbeeld waarin je precies

Juist leuk! Want dan mogen ze zelf

102020

ken. Dit soort geluiden vanuit de

Of zelfs: ‘Bij filosoferen kom je

Sabine Wassenberg
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uitmaken wat ze ergens over den-

in het veld van de verwondering.

Ook zin om het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend te maken en te gaan
filosoferen met je klas?
Volg de Opleiding Filosoferen
met Kinderen en Jongeren of
schrijf je in voor één of meerdere van de trainingsdagen:
14 en 28 november 2020, 6 en
20 maart 2021.
Meer info:
www.sabinewassenberg.com
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Arjen
Achterop

Grondbeginselen
Arjen Tabak

Ik kom uit een goed gereformeerd nest. Liefdevol, ruim-

Maar in dit krachtenspel zijn er ook ‘kloosters’ – scho-

denkend, creatief, maar toch wel zo gereformeerd dat

len zijn die hun concept even sluiten en hun identiteit

ik heb leren duelleren met bijbelteksten alsof het tover-

helder op papier hebben en herkenbaar uitdragen. Het

spreuken waren.

woord ‘klooster’ en het Engelse ‘close’ delen een etymologie in het Latijnse ‘claustrum’ voor ommuurd of

Want als de Bijbel voor de volle honderd procent waar

afgesloten. Dat die scholen er zijn is een zegen. Het

is, dan is een citaat uit het midden van de Bijbel even

zijn de bakens waarop andere scholen kunnen varen.

krachtig als een ander van het eind of uit het begin.

Het geeft rust in jenaplanscholen: traditioneel ver-

Los van elke context. Tegen over een formidabele zet

nieuwingsonderwijs dat zijn waarde heeft bewezen

uit Romeinen 13 stond natuurlijk altijd een klapper

en duidelijk uitstraling heeft naar andere scholen. De

uit 1 Korinthe 13. Alsof je in het schaken een Spaanse

kringgesprekken, de vieringen, de werkmomenten en

rokade pareert met een Schots koninginnenoffer.

het spel worden algemeen geaccepteerd als goede

Je mag je bij zo’n duel gerust een kracht, een inten-

didactische, pedagogisch gefundeerde werkvormen.

tie – maar dan zonder de bliksemflitsen – voorstellen
als tussen Harry Potter en …Gladanius Smalhart. Ik

Maar zelfs voor jenaplanscholen geldt dat ieder

wil hier het ultieme kwaad niet noemen omdat ik nu

zich moet aanpassen aan de kinderen en de moge-

weet dat het zo niet in elkaar zat: ieder had werke-

lijkheden die het personeel en de tijd bieden.

lijk goede intenties. En juist omdat me duidelijk was,
dat er goede intenties waren van beide kanten, leek

Met mij is het overigens, helemaal goed gekomen: ik

me een duel niet de manier om elkaar te bereiken.

ben theologie gaan studeren. Dat bleek niet een toverschool te zijn waar men met spreuken smeet, maar de

Het heeft me allergisch gemaakt voor al te

start van een ruimdenkende contextzoekende queeste

orthodoxe opvattingen en mensen die de

die mij nog steeds levensgeluk brengt omdat het me

rechte leer in pacht denken te hebben.

in staat stelt om in menselijke contacten het fascinerende, de wijsheid of de diepe emotie te zien; soms

En toch hebben mensen identiteit nodig: wie zijn wij

ook om het goddelijke in de ander te herkennen.

nu eigenlijk? Je ziet de behoefte bij voetbalsupporters.

Mijn hoogstpersoonlijke ontvankelijke grondmodel.

Je ziet het bij flexitariërs, vegetariërs en veganisten. Je
ziet het in het onderwijs waar scholen op dit moment
verkennend allerlei pedagogische en/of didactische
richtingen inslaan. Alleen maar goed: “Onderzoekt alles
en behoudt het goede”, zou de apostel Paulus zeggen.

Arjen is leerkracht, onderwijskundige

Of zoals men in de onderwijskunde stelt: daar waar

en eigenaar van Onderwijs

beweging en discussie is, is – vaak – ook kwaliteit.

doe je Samen.
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