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Met dit nummer zwaaien wij Jaap
Meijer uit als NJPV-directeur. Na
een carrière als stamgroepleider

Het grote interview:
Jaap Meijer

en schoolleider op ’t Hoge Land, de
school die model stond voor De Ro-

Basisprincipe 5, dat ieder van ons

zentuin, werd Jaap in 1997 voorman

cultuurdrager en -vernieuwer is, ligt

van de NJPV. In zijn slotperiode zette

Jaap Meijer na aan het jenaplanhart.

hij een aantal mooie projecten in

16

gang, onder andere het boek Perspectieven op Jenaplan, waarover
alles en meer op de conferentie in

Winkeltjesproject:
oefenen
met ondernemen

maart 2022, en de JenaplanOnderzoeksGroep (JOG), die narratief onderzoek doet naar ‘de ondernemende
houding’. Dat loopt door in het na-

‘Wat is dat “geld verdienen”, vroeg de

jaar. Wij nemen vast een voorschot

EGO-klas van Marcel van Herpen. Hij gaf
de kinderen een briefje van 100.

op het thema.
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Kees opent
Sybren ziet geen beren op de weg
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JenaplanOnderzoeksGroep
Tim de Ondernemer
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lijks. In onze redactievergadering merkte een redacteur

sie over de Deense wijsgeer Søren Kierkegaard en diens

op dat voor het leraarschap ondernemingszin niet tot de

notie van een ‘leap of faith’ – een ‘geloofssprong’. Wat ik er

bekwaamheidseisen hoort. Een leraar is iemand in loon-

zo ongeveer uit begreep is dat je, voor het overgaan naar

dienst, die min of meer zeker weet wie er volgend jaar in

iets niet-rationeel omvatbaars als een godsvertrouwen,

de groep zit en welke stof er aangeboden moet wor-

een sprong te maken hebt. Geen gecontroleerde stap,

den. Niks ondernemersrisico, niks sprong in het diepe.

maar een sprong. Iets dat je niet beredeneerd kunt uit-

Vandaar dat de redactie zocht naar manieren om zich te

denken vanuit je oorspronkelijke positie.

verhouden tot die enigszins wezensvreemde notie van ‘de

gevonden dat Kierkegaard nergens

Toch is het leven met je stamgroep ook elke dag

de Deense woorden ‘troens spring’ in

wel weer die sprong in het ongewisse.

deze precieze samenhang gebruikt,

En laat nou juist vaak het kind
dat al een ondernemend hart in

Op de Maldense jenaplanschool De

een inzichtgevend podcastgesprek

zich voelt kloppen een prachtige

Vuurvogel heeft elke stamgroep ook

ontspon of je niet beter zou kunnen

een buitenklas, ontdekte Kees Groos.

spreken van een ‘leap to faith’ – een sprong

26
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Harry Havekes
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verbeelding



Nu hebben onderzoekers allang uit-

maar dat nam niet weg dat er zich
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In een Engelse filosofiepodcast hoorde ik ooit een discus-

ondernemende houding’.

Colofon

2

Hoe waag je
de sprong?

stimulans zijn. Lees bijvoorbeeld
het verhaal van Eva van den

náár geloof. Nog scherper werd daarmee dat

Berg over Tim, een jongen die

je iets los te laten hebt. Je wordt eventjes ner-

ze vier jaar in haar stamgroep

gens door gedragen, je hebt geen zekerheden

had. Tim had een vergezicht:

en toch gá je.

hij wilde ondernemer worden
en zijn vaders zaak overnemen.

Het bracht me bij iets alledaagsers. Bij onze oudste

Op de weg daarheen had hij met

twee kinderen en hun omgang met leren fietsen.

sommige leeronderdelen best moeite.

Ze deden dat allebei op een andere manier, de een

Vanwege zijn drive waren de waaromvra-

voorzichtiger dan de ander. Maar voor beiden gold

gen niet van de lucht: hoezo dit rekenwerk?

dat ze ergens – de vaste grond loslatend, met hun benen

Waarom doen we spelling? En dus moest Eva

en mentaal – een sprong maakten. Een sprong door een

zich steeds weer actief verhouden tot de why van haar

toestand heen van niet-helemaal-zeker-weten-dat-je-

onderwijs. Dat was al een heel waardevol geschenk van

het-kan. En daarmee werden beide kinderen opeens iets

Tim aan zijn stamgroepleider. Maar het mooiste kwam

nieuws: fietsers.

toen Eva zich op een ochtend ruim versliep…

Met het geboren laten worden van ‘een ondernemende

Geert Bors

houding’ bij jezelf of bij je stamgroep voel ik iets soortge-

Hoofdredacteur Mensenkinderen
Mensenkinderen
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Kees opent
bevoegd gezag, de adjunct-schoolleider. De vraag werd gesteld. Het antwoord: ‘nee’. Einde ondernemingsdrift
ten aanzien van het zoldertje.
Misschien willen wij als stamgroeplei-

Bij de Groosjes wordt de badkamer gerenoveerd. Dat mocht

ders geen staketsel in de klas. Maar

wel nu het jaren ’70-stucwerk onherstelbaar afbrokkelde.

ja, betekent dat dan dat het ook niet

Het gezin had het lang uitgesteld omdat een nieuwe

kan, of niet serieus onderzocht mag
worden met een waarachtig open

badkamer letterlijk een hele onderneming is. Ondernemend

vizier, alle opties op tafel? Werkelijk
ondernemen betekent ook eigenaar

leren, met associaties van bouwen en winkeltjes opzetten,

‘Waar ik vooral
de obstakels
op de weg zie,
ziet Sybren
materiaal om
mee te bouwen

zijn ván je onderneming. Als kinderen

is dan ook niet Kees’ sterkste punt. Maar wel van Sybren

eigenaar zijn, betekent dat loslaten

in zijn bovenbouwgroep. Kees ontdekt wat het van hem als

voor de stamgroepleider. Loslaten
door niet naar het einde te sturen,

stamgroepleider vraagt.

welk einde dan ook. Maar wel helpen
in het proces.
den. Ik vroeg terug of zij konden gaan

Kees Groos

Hoe ondernemende
Sybren de wereld ziet

Zelf op grenzen stuiten is ook
leren

uitzoeken wat dat dan zou kosten. Ik

Ik had ze echt willen laten ontdekken

Was dit nou echt ondernemingszin of

of die vide zou lukken. Het was hun

een proefballonnetje? Ik weet niet of

idee, hun project. Sybren voorop,

mijn antwoord ze met een kluitje in

maar ook heel wat erachteraan! Mijn

het riet stuurde. Heb ik ze quasi-se-

begeleiding liet te wensen over. Er

rieus genomen met het idee dat het

werd informeel even geïnformeerd of

toch wel niks zou worden? Want een

het mocht en mijn adjunct wist toen

schoolreisje vraagt zoveel organisa-

de achtergrond van de situatie niet.

tie en gedoe. Of heb ik het terecht

Ik had de kinderen natuurlijk een pre-

losgelaten en teruggegeven en gaf ik

vraag gesteld waar we hem dan kon-

sentatie moeten laten maken en haar

de meiden zo de ruimte om dit grote

den wegleggen. ‘We hangen hem aan

van tevoren moeten inseinen, zodat

project zelf te gaan onderzoeken? Ik

het plafond!’ riep hij. Iedereen lachen,

de vraag van de kinderen op juiste

weet het eerlijk gezegd niet zo goed.

Illustratie: Stijn Ruijzenaars

heb de meisjes niet meer teruggezien.

maar hij was serieus. Het leek hem

waarde was geschat.

Ik heb bewondering voor het initiatief,

Toen we ons huis overnamen van een

uit de muur vielen en het stucwerk

knopjes, kranen, keramiek? Al die

werkbaar om hem aan een net op te

Ik denk dat de vide er sowieso niet

de vindingrijkheid en ondernemings-

ouder echtpaar hebben we veel opge-

boven de tegels tot op de cementlaag

vragen slaan mij dan enigszins lam.

hijsen. Het werd een serieus bespro-

was gekomen, mijn lokaal is namelijk

drift van Sybren. Ik kan daar veel van

knapt, maar om budgettaire redenen

afbrokkelde werd het echt tijd.

ken optie.

heel laag. Maar daar waren ze vast

leren. Waar ik vooral de obstakels op

de badkamer niet. Nu we twaalf jaar

We stelden het dus steeds uit. Hoe

Open vizier, alle opties op tafel

Later kwam hij met het idee dat we

zelf achter gekomen in het verdere

de weg zie, ziet hij materiaal om mee

verder zijn, zitten we tijdens dit schrij-

begin je aan een badkamer, wat komt

Ondernemend leren roept hetzelfde

een vide in de klas konden maken die

proces en dat had ik ze gegund. Een

te bouwen.

ven in de lang uitgestelde badkamer-

er allemaal bij kijken, wie ga je vra-

gevoel bij mij op. Moeten we dan

dan dienst kon doen als leeshoek. Ook

project waarbij je werkendeweg je

verbouwing. Onze badkamer had in

gen, wat ga je zelf doen? En keuzes:

dingen gaan verkopen of bouwen,

handig voor de zitzak. Dit idee kreeg

begrenzingen ontdekt lijkt misschien

het openluchtmuseum niet misstaan

hippe wastafel op een kastje maken

of beide? Hoe dan? Wat een gedoe!

veel bijval. Dus gaf ik de opdracht tot

mislukt, maar is ook een succeserva-

als kenmerkende badkamer voor eind

of gewoon ikeameubel? Wc met rand

Lamgeslagen. Zo niet Sybren in mijn

uitwerkingen en bouwtekeningen.

ring. De leerwinst is onmeetbaar.

Redacteur Kees Groos is stam-

jaren ‘70, begin ‘80. Deze badkame-

of zonder, regen- of gewone dou-

bovenbouwgroep. Met de discussie

De groep ging aan de slag. Toen het

Nu ben ik zelf adjunct en kwamen er

groepleider en adjunct-directeur in

rupgrade had al jaren eerder gemoe-

che, thermostaatkraan inbouw of

tijdens het groepsoverleg of er een

idee vorm had gekregen werd het tijd

twee bovenbouwmeisjes vragen of

Boxmeer

ten, maar nu de voegen spontaan

opbouw? En dan ook nog kleurtjes,

zitzak in de klas kon komen, werd de

om toestemming te vragen aan het

we met school naar een pretpark kon-
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Tim de
Ondernemer of:
de dag dat juf Eva
zich versliep
Het JOG onderzoekt
de ondernemende houding
Met hulp van het Saxion-lectoraat Vernieuwingsonderwijs onderzoekt een groep
jenaplanners de plek van de ondernemende houding in ons concept en in onze
onderwijspraktijk. In lijn met hun narratieve onderzoeksmethode bespraken
de JOG-leden ook hun persoonlijke ervaringen. Eva van den Berg vertelt over
bovenbouwer Tim en wat het van een stamgroepleider vraagt om ondernemingszin
te stimuleren.

ruimte kunnen maken voor deze kin-

jij als stamgroepleider niet als enige

die ze las, over het herkennen van

deren.

te zorgen voor een gezonde balans

ondernemingszin, onderschreven

tussen ruimte geven en sturing bie-

die noties en benadrukten dat ook

Petersen en de Groepswet

den. “Daarvoor heb je ook de kracht

de omgeving voorbij de school van

Het JOG verdeelde de te lezen litera-

van de groep, zoals Petersen die for-

belang is.

Geert Bors

De videoschermpjes staan weer aan.

gedachten onwillekeurig steeds

“In de vier jaar dat hij bij me zat

tuur – van hedendaags tot klassiek

muleert in de ‘groepswet’.” Een goede

De JenaplanOnderzoeksGroep, kort-

naar Tim. Hij zal nu 17 of 18 zijn en

heeft hij me altijd een spiegel voor-

– en Eva viel de eer te beurt via de blik

stamgroep heeft een cultuur waarin

Luisterend naar de voorbeelden die

weg JOG, is bijeen in virtueel contact.

hij heeft vier jaar bij mij in de groep

gehouden: waarom moet ik dit doen?

van ondernemingszin Peter Petersens

duidelijk is welke ruimte een individu-

stamgroepleiders geven in de inter-

Het is de beurt aan Eva van den Berg

gezeten. Eén jaar in de middenbouw

Waarom is dit relevant? Van tekenen

Het Kleine Jenaplan nog eens te lezen.

eel kind kan nemen en wanneer dat

views – de activiteiten, de projecten,

om te bespreken welke inzichten zij

en daarna drie jaar in de bovenbouw.

(vond hij onzin) tot spelling (vond hij

“Ik ben terug naar de roots gegaan

begint in te gaan tegen de groepsre-

de vragen – concludeert Eva dat

heeft opgedaan in het onderzoek naar

” Tim, vertelt Eva, was de zoon van

moeilijk), maar de ondernemende

en kwam drie grote inzichten tegen:

gels. En ten derde gaat het om oefe-

ondernemerschap geen losstaand

‘de ondernemende houding’. Inzich-

een cafébaas. En Tim wist zeker dat

houding zat erin. Het zat hem in het

ten eerste dat een kind ruimte moet

nen: “Wil je je groep brengen bij een

vak kan zijn: “Als je goed kijkt, kun je

ten uit de literatuur over het doen

hij die kroeg van zijn vader wilde

bloed.” Pas heeft Eva een foto gezien

krijgen om aan de slag te gaan. Wil

ondernemende houding, dan moet

het eigenaarschap, de zin om aan te

van narratief onderzoek. Over het

overnemen. “Hij heeft me letterlijk

van Tim: hij helpt nu in de kroeg en ze

je een ondernemende houding bij

je werken aan routines, aan gewoon-

pakken, stimuleren in zo’n beetje alle

stimuleren van een ondernemende

gevraagd: ‘Wat moet ik leren als ik

weet zeker dat het hem gaat lukken

kinderen bevorderen, zorg dan voor

tevorming in je groep. Plan de tijd en

onderdelen van het onderwijs. Het is

houding op school. Inzichten uit de

ondernemer wil worden?’” Een goede

om die onderneming over te gaan

mogelijkheden in tijd en ruimte.”

ruimte in zodat goede gewoontes

een van die overstijgende essenties,

interviews met stamgroepleiders.

vraag aan een beginnend stam-

nemen. Dat bracht haar bij de belang-

Daarbij, zo zag Eva weer onderstreept

ingeslepen kunnen raken. Dat haalde

die zorgen voor verbinding tussen

“Bij veel onderwerpen gingen mijn

groepleider, vond Eva.

rijke vraag hoe we in ons onderwijs

in Petersens bondige boekwerk, hoef

ik eruit.” De hedendaagse artikelen

vakgebieden.”
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De factor tijd

loslaten komt vaak met de jaren, con-

Wat haar opviel in haar eigen inter-

stateert Eva.

views met stamgroepleiders en

Terug naar Tim: die ene ochtend…
Even houdt Eva een denkpauze. Dan

schooldirecteuren, en ook het lezen

School: bolwerk of netwerk?

komt ze terug bij Tim: “Onze kinderen

van die van anderen: de factor tijd, die

Jaap Meijer heeft geluisterd en con-

helpen ons ook. Tim hielp me door

vaak als belemmering wordt aange-

cludeert dat de stamgroepleider en

vragen te blíjven stellen. Als ik geen

dragen. “Door een ervaren gebrek aan

het kind hier aan elkaar vastzitten:

goed antwoord had, bijvoorbeeld op

tijd – omdat we de tijd niet maken,

“Als stamgroepleider moet je je voort-

de vraag waarom we een tekening

zeg ik dan – kan de vraag van een kind

durend bewust zijn van je rol, wat je

moesten maken, hoefde hij het niet te

naar de achtergrond verdwijnen.”

denkt, wat je doet, wat je voorleeft.

doen en verzon hij een alternatief. Bij-

Dat is geen verwijt, maar een con-

Als schoolleider voor je team ook,

voorbeeld de tekeningen verzamelen.”

statering om op verder te denken.

trouwens.” Klopt, zegt Eva, “alleen

Het gaafste verhaal heeft Eva voor

Eva ziet het denken in onmogelijkhe-

zijn wij als leraar, als stamgroepleider,

het laatst bewaard: “En bij de mooiste

den, in tijdsdruk om tot resultaat te

misschien zelf niet zo gewend om

dag met Tim was ik eigenlijk niet. Ik

komen, ook terug in hoe zijzelf in de

ondernemend te zijn, om afstand te

versliep me zo erg dat ik om 10.15

onderzoeksgroep soms reflecteert:

durven, te laten gebeuren. Het gaat

door de schoolleider werd gebeld. Ze

onzekerheid over of er wel genoeg

erom iets echt te willen – niet omdat

hadden me tot die tijd niet gemist.”

uit de interviews komt. Of mensen

het moet, maar omdat het vanuit

Tim had de stadia van leerling naar

genoeg vertellen. Ongeduld over of de

jezelf komt.”

gezel naar meester inmiddels grondig

voorbeelden niet wat rijker kunnen.
Ook Daphne ziet dat: “Tim is zo’n

wist intussen precies hoe het bij Eva

resultaat dan niet belangrijker dan het

kind dat door veel andere leerkrach-

reilde en zeilde in de stamgroep. Eva:

genieten van het proces? Lees ik dan

ten misschien gezien was als lastig

“Onder leiding van Tim was de klas

de verslagen nog eens, dan zie ik ze

of druk. Juist de onderscheidende

aan de slag gegaan. Projectwerk eerst.

bol staan van verhalen en pedagogi-

kinderen laten zien dat onderwijs

Ze vonden het jammer dat ze straks

sche situaties. Het ondernemen gaat

veel meer kan zijn en andere dingen

niet naar gym konden, want daar had-

de hele tijd door – tijdens de blokperi-

van ons kan vragen. Er zijn kinderen

den ze mij bij nodig, maar ze waren

ode, tijdens projecten, boekenkringen,

waarvan je kunt zeggen dat ze hun

zelf vast hun dag begonnen. Ik was

vergaderingen, de Lego League.”

ondernemende houding niet verleerd

er om 10.45. ‘Hoe heb je dat aange-

Eva volgt medeonderzoeker Gertine

hebben ondanks het schoolsysteem.”

pakt?’, vroeg ik Tim. Hij antwoordde:

Vorstelman in haar analyse dat wat je

Precies, vindt ook Eva: “Te vaak zijn

‘Gewoon, ik heb de leiding genomen

als stamgroepleider kunt doen in het

scholen een bolwerk in plaats van een

en gezegd dat iedereen aan het werk

stimuleren van een ondernemende

netwerk. Dan wordt er van bovenaf

moest, omdat we anders onze tijd

houding meer zit in je houding dan

bepaald in plaats van met en van

zouden verdoen.’”

in actief optreden. “Het zit ook in het

elkaar geleerd. Zoiets als een onder-

onverwachte. En in de dingen die je

nemende houding kun je ook als

automatisch al doet zonder dat je

team samen ontwikkelen. Door het

doorhebt dat het een ondernemende

tot een belangrijk thema in je school

Dit artikel is het verslag van een tus-

houding stimuleert – neem bijvoor-

en je team te maken. Door verbin-

senmoment in het onderzoek van het

beeld het even achterover leunen,

dingen aan te gaan met de ‘echte

JOG naar de ondernemende houding.

de ‘luie stamgroepleider’ zijn. Door

wereld’ buiten de school. Door het te

Een volledig verslag in boekvorm van

letterlijk even niks te zeggen kun je

oefenen. Door het te willen. Dan kun

de onderzoeksgroep mag je verwach-

het initiatief bij kinderen leggen.” Het

je samen oefenen, doen, reflecteren

ten in het nieuwe schooljaar. Tim is

vertrouwen dat het goed komt, dat je

wat er goed ging en beter kan, door

een pseudoniem.

kinderen ruimte kunt geven en kunt

bij elkaar in de groep te kijken.”

072021
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doorlopen, lag goed in de groep en

“Maar maken we de focus op het

8

Vraag jezelf
steeds af:
hoe worden de
kinderen
hier beter van?

Met het aanbreken van de zomervakantie gaat Jaap Meijer met pensioen. Niet alleen
hoofdredacteur Geert Bors, maar diverse andere jenaplanners hadden nog wel een
vraag aan Jaap. En dus gaat hij in vogelvlucht en tegelijkertijd met de diepgang en het
geduld dat we van hem kennen door zijn loopbaan als stamgroep- en schoolleider en
voorman van de NJPV.

Het
grote
interview

het stichtingsbestuur wordt zenuw-

NJPV-directeur
Jaap Meijer

ceptschool zou op zo’n moment juist

Geert Bors

Ik heb een broertje dood
aan ik-ik-ik. Waar het
mij om gaat is: waar
komen ‘ik’ en ‘wij’
elkaar tegen?

achtig, dan hoor je dergelijke scholen
zeggen: ‘We zetten Jenaplan even
opzij en geven nu voorrang aan rekenen’. Dat vind ik wonderlijk. Een conmoeten terugvallen op een conceptgerichte benadering als startpunt.”
Hoe val je op zo’n moment terug op
een conceptgerichte benadering?

Uit Jaaps
brievenbus geen
touwtje, wel een
houten latje

Er was een sfeer van bouwen, van

Zutphen, 22 juni. Uit de brievenbus

“De basisbeweging zou moeten zijn:

geen touwtje, maar wel een houten

welk antwoord geeft het concept op

latje. Voor de doorluchting na een

de problemen die zich nu voordoen?

hete mid juni-periode. Jaap Meijer

Een doorgaande lijn in rekenen heeft

en zijn vrouw Helmy zijn net een

iedere school wel, maar een con-

Bij de NJPV werd sociocratie een

dag terug van Terschelling, waar hun

ceptschool moet zich baseren op een

belangrijk model, wat ik nog altijd

vaste prik Oerol weliswaar opnieuw

doorlopende leerlijn op inhoudelijke,

een aantrekkelijke manier van den-

niet doorging, maar waar ze toch

pedagogische gronden. Dan heb je

gevoed zijn door de natuur, boeken en

voor jezelf de vraag te stellen en te

samenleven te bevorderen.’ Daar hangt

kend zie ik dat het mij bij alle drie

waard in het diepe werd gegooid, was

grote mate van betrokkenheid, van

de zeebries. De terugkomstdag gis-

beantwoorden: wat willen wij de kin-

mijn hele onderwijsopvatting aan

ging om het spanningsveld tussen

dat zo intens dat ‘vorm volgt functie’

samenhang, van actief handelen en

teren is besteed aan de hitte uit hun

deren meegeven? Bij elke keuze die

vast. Ik begrijp heel goed dat het voor

inhoud en vorm’. Gaat het dan ook

een poosje ondergesneeuwd raakte.”

van waardegeoriënteerd beslissen

Zutphense woning te krijgen. Natuur,

je maakt om iets te doen of juist te

schoolleiders en voor stamgroeplei-

over de gevleugelde jenaplan-uit-

kunst, wereldoriënterende verwonde-

laten, moet je kunnen uitleggen hoe

ders een hele klus is om het jenaplan-

drukking ‘Vorm volgt functie’?

‘Vorm volgt functie’ is er niet van-

in een topdown organisatie, maar

ring en pedagogiek zullen onderdeel

de kinderen er beter van worden.”

concept helemaal te doorgronden. Er

“Ja, daar heeft het alles mee te

zelf, dus?

functioneel leider van een aantal

is in de loop van de tijd zoveel tekst

maken. Het is hoe een documentai-

“Ik had een stamgroep met 41 kin-

kringen, die autonoom opereerden.

En als scholen jou vragen: ‘Klinkt

gekomen om het concept te vangen.

remaker te werk gaat: een documen-

deren, zonder begeleiding, zonder

Vanuit die autonome kringen, die zich

goed. Waar beginnen we concreet?’

Maar het is wel afgeleid van een

taire gáát ergens over. Je doet onder-

wezenlijke ondersteuning van het

verbonden met een bepaald onder-

Nog voor het interview echt begon-

“Bij een inhoudelijke kernzin, die voor

basis, die ik verwoord zie in de ‘Peda-

zoek, je graaft, je weegt informatie,

team. Daar was het overleven. In de

werp, kwamen voorstellen, die in de

nen is, duikt Jaap de diepte in. Het

jou en je school alles samenbalt, die

gogische minima’ van Suus Freudent-

je selecteert en dan heb je een heel

overlevingsmodus lukt het je niet om

grotere NJPV-kring terecht kwamen

gaat over de vele nieuwe jenaplandi-

in je systeem zit en je referentiekader

hal en in de geupdate versie ervan, de

scala aan mogelijkheden om wat je

over ‘vorm volgt functie’ te praten. Ik

waarin de uiteindelijke besluitvorming

recteuren die hij in de afgelopen jaren

vormt. Jullie grondtoon voor alles wat

twintig basisprincipes.”

gevonden hebt ‘vorm’ te geven. Voor

zat helemaal in de vormen, kon niet

plaatsvond. En het was niet zo dat in

heeft bezocht en wat hen in deze tijd

je doet. Vaak vraag ik een team: ‘Stel

documentairemaker vond ik mezelf

tasten naar het ‘waarom’ dat daaron-

die slotkring ideeën uit de subkringen

te doen staat, over scholen die in de

dat je de hele boel moet inleveren,

Jouw kernzin heeft twee elementen:

niet assertief genoeg. De wens om

der zou moeten liggen, dus mislukten

afgezaagd werden, maar je kon alleen

kwetsbare positie zitten de enige con-

wat is dan de hoogste waarde die je

kinderen uitnodigen om autonoom

theaterdirecteur te worden kwam

die vormen in het begin allemaal.

op principieel niveau ergens tegen

ceptschool in hun stichting te zijn en

nooit wilt loslaten? Als je die hoogste

te worden, maar aan de andere kant

voort uit de activiteiten die ik deed

hoe in dergelijke contexten ‘Jenaplan’

waarde in een bondige zin kunt for-

ook het diepe besef dat wij samenle-

als jongere in Amerongen, waar ik

Het leidde er wél toe dat ik op mijn

wanneer is iets hoofdzaak, wanneer is

regelmatig eerder als de versiering op

muleren, kun je daarop terugvallen bij

ven, dat we het samen doen.

opgroeide. We vonden het dorp –

volgende school, ’t Hoge Land in Epe,

het bijzaak? Waar ligt onze essentie?”

de taart dan als het alles doordese-

elke beslissing die je neemt.”

“Ik heb een broertje dood aan ik-ik-ik.

3000 inwoners – nogal ingeslapen en

waar ik stamgroepleider en directeur

Waar het mij om gaat is: waar komen

wilden wat meer reuring. Dus werd ik

werd, scherper had wat ik wilde. Wat

Ik kan me voorstellen dat je dan iets

‘ik’ en ‘wij’ elkaar tegen?”

actief in het organiseren van popcon-

me hielp was dat de school net dat

duurzaam vastlegt en de ‘inciden-

certen en theatervoorstellingen. Het

jaar was opgericht, nadat ouderwerk-

tenpolitiek’, waarover je het eerder

blijken van hetzelfde continuüm in de
twee uur die volgen.

mende basisingrediënt wordt gezien.

goed funderen. Bij de NJPV ook.”
Hoe deden jullie dat?
“Nou, om te beginnen: écht samen.

ken en beslissen vind. Je kunt er een

mee creëren. Ik was geen directeur

zijn. Dat gaf prachtige oefeningen:

Dat vraagt zelfbewust werk van zo’n

Zo’n kernzin heb jij ook.

school. “Een school die geen besef

“Ja. Ik heb hem pas later geformu-

heeft van de inhoud, de ideeën, de

leerd, maar ik ben hierop uitgekomen:

In ons interview voor het boek Per-

vormde mijn oefentijd om met een

groepen er gedegen over de toekom-

had, kunt vermijden.

bedoelingen onder bepaalde uiterlijke

‘Alle acties, alle interventies binnen het

spectieven op Jenaplan* vertelde jij

groep mensen iets te initiëren. Samen

stige school hadden nagedacht. Het

“Het waren beestachtig boeiende

vormen, valt gemakkelijk ten prooi

jenaplanonderwijs hebben tot doel het

dat je radiodocumentairemaker of

iets willen en dat goed neerzetten.

gekozen concept was in aanzet freinet

processen! Het werkt heel positief

aan incidentenpolitiek”, stelt Jaap. “Als

zelfverantwoordelijk denken en handelen

theaterdirecteur wilde worden. Het

Maar toen ik na de kweekschool op

met jenaplanelementen, en dat begon

voor de samenhang, voor het vinden

rekenen of taal onderuit zakken en

van kinderen en volwassenen en het leren

werd onderwijs en, zei je, ‘Terugkij-

een jenaplanschool in Heerhugo-

toen te kantelen naar meer Jenaplan.

van je eigen kleur, omdat je elkaar zo
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Ik was geen directeur
in een topdown
organisatie, maar
functioneel leider van
een aantal kringen

zuiver mogelijk leert bevragen: hoe is

scholen zich af: ‘Waar sta ik als school

Suus me leerde dat ieder kind in het

altijd vastknoopt aan grenssituaties,

In datzelfde straatje wil NJPV-se-

voor? Wat zijn mijn ontwikkelings-

geheel van z’n zijn telt. Dat ging ik

waarin ons weten botst op onmoge-

cretaris Gertine Vorstelman graag

vragen?’ In het regioverband worden

voorleven.”

lijkheden, ongerijmdheden. Petersen

weten welke viering jij nooit zult

Als cultuurvernieuwer
‘draag’ je je kennis en
kunde niet alleen, maar
zet je het in actie om

ontleende er zijn begrip van ‘de

vergeten.

wordt er daarna samen meegedacht

Die openheid voor iedereen zoals

pedagogische situatie’ aan. Bedoel

“Leuk dat je ‘straatje’ zegt. Op ’t Hoge

– zonder invulling, zonder oordeel.

hij is, roemt Ingrid Nagtzaam in jou.

je dat?

Land hadden we een vervolgtoneel-

Daarna expliciteert de school wat zij

Ze noemt daarin jou een voorbeeld.

“Ja. Ik ben in mijn geschiedenis als

stuk. Eén keer in de drie weken traden

eruit wil pikken voor de eigen situatie

Wie zijn jouw leermeesters?

kind in situaties gekomen waarin ik

wij als team op. Elk in een vaste rol

en gaat zij er actief mee aan de slag.

“Belangrijk is voor mij de cultuurfilo-

een houding moest ontwikkelen die

en onze interacties werden ingegeven

In de volgende bijeenkomst wordt

soof Feitse Boerwinkel, vooral van-

een antwoord vormde op de gegeven-

door de actualiteiten op school. ‘Het

de samenhang. Zo word je als kind
een cultuurdrager, zoals in basisprincipe

dan verhelderingsvragen gesteld en

jullie kring tot dit inzicht gekomen?

dan gerapporteerd hoe het uitgepakt

wege zijn notie van ‘inclusief denken’.

heden waarin ik me bevond. Tussen

Straatje’ heette dat. Een soort soap

Wat ligt eronder? Dat sociocratische

heeft en wat er nog nodig is.”

Die inclusiviteit gaat over de ander

welke mensen ben ik? Wat gebeurt

zonder veel voorbereiding, met veel

5 staat. Om ook cultuurvernieuwer te

meenemen in jouw denken: alles wat

hier? Wat zijn de spanningsvelden?

improvisatie. Je leefde het kunstzin-

zijn heb je bagage nodig. Snappen

denken was toen behoorlijk aanwezig: Henk van der Weijden, de enige

Nog even terug naar die stamgroep

jij denkt en doet heeft effect op de

Zo had ik ooit een jongetje in mijn

nige, het theatrale, het vieren voor en

wat een grafiek is vraagt rekenvaar-

jenaplan-inspecteur die Nederland

van 41 kinderen. Je vertelde daar

ander. Dat vraagt om een mate van

stamgroep die een verhaal vertelde

vervolgens werden de kinderen uit-

digheiden, maar je toont je inzicht

ooit gehad heeft en die veel met Ad

eens over dat je een kapitale fout

terughoudendheid, van denkpauzes.

en terwijl ik rondkeek zag ik hoe een

genodigd om met eigen producties te

pas echt als je het kunt toepassen in

Boes samenwerkte, heeft er nog een

maakte door te denken dat ‘uitgaan

Je kunt jezelf niet los denken van de

aantal kinderen met de ogen zat te

komen. Ook ouders deden heel actief

een nieuwe context. Dan ‘draag’ je je

mooi boek overgeschreven. Ook Dick

van het kind’ betekende dat je indi-

mensen om je heen, want anders kun

draaien. Dat kwam zo hard binnen. Ik

mee in onze lente- en herfstfeesten.

kennis en kunde niet alleen, maar zet

Baars – al die ‘oude mannen’ van toen

vidueel onderwijs moest geven. Dat

je niet samenleven. Suus beroerde die

ben er heel gevoelig voor als ik merk

Onze vieringen moesten echt cachet

je het in actie om. Het zijn best moei-

– waren geïnfecteerd met de sociocra-

brengt scherp in beeld wat Jenaplan

snaar al bij me, maar bij Feitse trilde

dat iemand niet serieus genomen

hebben, vonden we. We waren een

zame tijden voor conceptscholen als

tische denkwijze. Als je het goed doet,

wel en niet is.

die nog dieper. Ik ben boeddhist en ik

wordt. Het heeft me er bewuster van

echte leefgemeenschap.”

Jenaplan, maar er liggen ook kansen

levert het diepgang en kwaliteit op. Je

“Ja. Ik had Jenaplan op papier leren

voel hoe er ook een boeddhistische

gemaakt dat je als stamgroepleider

hebt elkaar echt in de ogen gekeken,

kennen. Ik ontdekte de voorganger

filosofie onder die notie schuilt. Mijn

een voorbeeldrol hebt. Daar is dat

Wat gun je het Jenaplan voor de

je bewust te worden van het verhaal

elkaar serieus genomen, actief je bij-

van Mensenkinderen, Pedamorfose,

valkuil is dat ik daarmee het risico

zelfverantwoordelijk denken en han-

toekomst, vraagt NJPV-voorzitter

dat je wilt vertellen.”

drage geleverd, dus inderdaad na een

in de bibliotheek van mijn opleiding

loop niet altijd even doortastend te

delen en het leren samenleven gekop-

Erik Peperkamp.

gedegen beslissing hoef je niet meer

en werd vooral getroffen door de

zijn.”

peld geraakt. Dat is mijn pedagogisch

“Het zijn geen gemakkelijke tijden

artikelen van Suus. Haar pedagogi-

richtsnoer. Ik ben op zoek naar

voor schoolleiders en stamgroeplei-

* Het boek ‘Perspectieven op Jenaplan’

sche minima, haar blik op de uniciteit

samenhang, relaties, verbanden.”

ders. Maar het lijkt me niet goed

wordt uitgegeven door Saxion Hogeschool

om alleen maar extern te wijzen. Je

en is de weerslag van gesprekken met

Oud-NJPV-voorzitter Peter van Dijk

maakt jezelf sterk door samen na te

onderwijsmensen over hun geleefde Jena-

vraagt zich af wat het verband is

denken, samen vorm te geven aan je

plan. De uitgave wordt ten doop gehou-

tussen Oerol en Jenaplan.

school. Altijd weer terug naar je basis,

den op de NJPV-conferentie in maart

“Ik ben geen theaterdirecteur gewor-

je waarom. Als jenaplanner begin je

2022.

den en kunst passief beleven is mis-

niet bij nul: er zijn ons veel bouwers

schien een beetje surrogaat, maar

en denkers voorgegaan. Het lijkt

ten prooi te vallen aan incidenten.”

Alles wat jij denkt en
doet heeft effect op
de ander. Dat vraagt
om een mate van
terughoudendheid, van
denkpauzes

als je juist nu bij elkaar gaat zitten om

Zou het nu nog passen?

van het kind. Dat maakte me enorm

“Ik weet het niet. We waren er toen

enthousiast – hoe zij het kind in de

erg door geraakt, maar het ebde weg

volheid van het leven bezag. Zoals ik

omdat er in mensen een ongeduld

die ‘uniciteit’ en het ‘uitgaan van het

zit, waardoor dingen de tijd niet

kind’ interpreteerde, was dat ik ieder

krijgen. Dat ongeduld is niet minder

kind een eigen programma moest

geworden sinds de hoogtijdagen

aanbieden. En dus zat ik tot twee

van het sociocratisch model midden

uur ’s nachts persoonlijke mappen

film, theater, literatuur zijn belangrijk

me goed je bewust te zijn van al die

jaren ’90. Maar ik zie er nog altijd een

te maken voor elk kind. Ieder kind

voor me. Toch ben ik er met Janny

invloeden. En ik geloof erin dat meer

meerwaarde in voor bijvoorbeeld de

had een rekenblok en ging daarin van

Bolink op ’t Hoge Land in geslaagd om

tijd nemen, meer geduld hebben,

organisatie van Jenaplan in regio’s.

blad naar blad, heel individueel. Het

Een mooie leermeester.

een kunstzinnige sfeer neer te zetten

leidt tot duurzame stevige scholen.

Het mag niet zo zijn dat je alleen

werd gepersonaliseerd leren. Wat

“Er zijn er meer natuurlijk. Suus. Kees

in alle geledingen van de school. We

Niet opgejaagd worden door de

maar vanwege de relatieve nabijheid

doe je dan nog samen? Ik leerde toen

Both, bijvoorbeeld. En… ik denk dat

maakten geen module ‘drama’ voor

buitenwereld, maar je eigen verhaal

een jenaplanregio bent. Je clustert

begrijpen dat uniciteit te maken heeft

situaties voor mij ook een leermees-

de kinderen, maar gingen zélf als

scherp krijgen. Jenaplan is een totaal-

ter zijn, als je begrijpt wat ik bedoel.”

team beeld dans- en dramatrainingen

verhaal, van de akker en het gereed-

samen rondom de inhoud: een appèl

met het zien van het hele kind. En dat

op kwaliteit, de meerwaarde van het

was eigenlijk ook wel wat mij per-

doen. En in die tijd had het Ministerie

schap, om met Kees Both te spreken.

samenwerken, het delen van leervra-

soonlijk aansprak: als kind dat polio

Dat klinkt heel Peter Petersen-achtig

daar ook geld voor over, omdat ieder-

Een stevige inzet op basisvaardighe-

gen. In de regio Vlaanderen hebben

had gehad, was ik altijd gezien als

en daarin hoor ik ook de Duitse filo-

een doordrongen was van de ernst

den – jouw goed onderhouden tools

we dat zo neergezet. Daar vragen de

‘het kind met een beperking’. Terwijl

soof Karl Jaspers die ons mens-zijn

van kunstzinnige vorming.”

– en een cultuur waarbij je kijkt naar
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Opslaan als: juweeltjes

Ronnie en de
verhuiswagen

Op een vrijdagmiddag na de middagpauze kwamen de kin-

in de woonwijk en dat de geelgerande watertor een “grote

deren van mijn stamgroep weer in de klas. Iedereen was er

rotzak” was in een aquarium met leuke andere diertjes.

weer, behalve Ronnie. Om twaalf uur was hij samen met
de andere kinderen naar huis gegaan om anderhalf uur

Open laadklep

later weer te beginnen aan het laatste deel van de dag en

Ronnie was ook heel nieuwsgierig toen hij die vrijdagmid-

de schoolweek. Geen bericht naar school en geen opgaaf

dag, even na twaalf uur, een grote verhuiswagen zag staan

van reden voor afwezigheid. Thuis werd de telefoon niet

voor de flat waar hij woonde. De laadklep stond open en

opgenomen en geen van de kinderen had hem gezien.

hij kon zich niet bedwingen om in de wagen te klimmen

Het was mij bekend dat Ronnie nogal vaak aan zijn lot

om te zien wat er allemaal in stond. De verhuizers kwa-

werd overgelaten en dat hij regelmatig zijn eigen boon-

men terug, deden de laadklep dicht en vertrokken, met

tjes moest doppen. Zijn thuissituatie was niet stabiel en

Ronnie in de laadbak.

contact met moeder was er niet of zeer spaarzaam. In

Ruim na schooltijd zat ik achter mijn bureau werk van de

zijn broodtrommeltje voor de fruitkring zaten regelma-

kinderen na te kijken toen ik door de glaswand op de gang

tig opmerkelijke dingen. Twee gekookte eieren en verder

twee politieagenten zag aankomen. De agenten kwamen

niks. Of een halve rookworst. Een paar plakken witbrood

de klas binnen met tussen hen in Ronnie. “Is dit je klas

Ondernemingszin en verantwoordelijkheidsgevoel zijn ook vaardigheden die

of ontbijtkoek. Vaak kreeg hij van de andere kinderen iets

en is dit je meester?” Een blond jongetje van een jaar of

we in onze stamgroep willen oefenen. Voor nu en voor later. Wat dat vraagt?

gezonds en ik stopte hem ook wel iets toe. Erg verzorgd

tien kwam met betraande ogen op mij afgerend en kroop

zag hij er niet uit. Ik had er tijdens de teamvergaderingen

bij mij op schoot. “Nou, gelukkig ben je weer heelhuids

melding van gemaakt en hij zat in wat je nu zou noemen

terug”, zei een van de agenten.

‘de zorglijn’.

Ronnie was tevoorschijn gekomen uit de verhuiswagen

Nieuwsgierigheid is een houding die stamgroepleiders bij kinderen graag zien.

Vertrouwen geven en ruimte bieden. Ergens moet er een begin zijn, stelt Remko
Fijbes, terugdenkend aan die ene vrijdagmiddag met Ronnie.

toen de verhuizers veertig kilometer verderop de laadklep

Remko Fijbes

Twee agenten
kwamen
binnen met
tussen hen in
Ronnie: ‘Is dit
je meester?’

Komt goed, meester

naar beneden hadden gedaan. Helemaal in paniek, want

In de stamgroep was Ronnie niet echt een zorgenkindje.

niemand had hem gehoord, wist hij toch uit te brengen

Hij was altijd behoorlijk aanwezig zonder lastig of verve-

waar hij vandaan kwam en in welke woonwijk hij woonde.

lend te zijn. Zijn vorderingen bleven achter en hij had mijn

De politie werd door het verhuisbedrijf ingeschakeld en

volle aandacht nodig bij rekenen, lezen en taal. Daarin was

twee vriendelijke agenten waren met hem op pad gegaan.

hij niet de enige. Verbaal was hij erg sterk en hij blonk uit

Er was niemand thuis en toen was hij maar naar zijn eigen

in zijn ondernemende houding. Bij projecten in de groep

meester gebracht. Na een geruststellend gesprek met een

toonde hij veel initiatief en hij was haantje de voorste als

kop thee en een ijsje ging het wel weer goed. Tegen een

er actie was. Handelen. Doen. Dat was Ronnie. Of het nou

uur of zes heb ik hem naar huis gebracht. Zijn moeder was

zagen, timmeren, bouwen of het verzamelen van materi-

inmiddels thuis. (Dit avontuur, deze muis, heeft later nog

alen betrof. Ronnie regelde het. Hij kreeg het vertrouwen

wel een staartje gekregen: na gesprekken met moeder en

van de groep en van mij. Het maken van het verslag ach-

toenmalige instanties is het gezin in aanmerking gekomen

teraf liet hij aan anderen over.

voor professionele begeleiding. Gelukkig ging het daarna

Het idee voor het inzamelen van geld, naar aanleiding van

beter.) En Ronnie? Hij is zelfstandig ondernemer geworden

een project over dieren, kwam van hem. “Ik regel dat wel,

en heeft nu een bedrijf in deuren, dakramen en kozijnen.

meester”, zei hij, “We gaan lege flessen inzamelen. Komt

Hij heeft het geregeld. Het kwam goed!

goed, meester”. Met de nodige begeleiding kwam het ook
voor elkaar. Hij liep zich het vuur uit de sloffen om samen
met de andere kinderen voor de zeehondencrèche in Pieterburen een behoorlijk geldbedrag bij elkaar te krijgen.

Remko Fijbes zwaaide vorig schooljaar officieel af, na

Nieuwsgierig was hij ook. Bij het project ‘Sloot en plas’

bijna veertig jaar trouwe jenaplandienst, maar werkt nog

stond hij vooraan en was fanatiek bezig met een schepnet.

als invaller. In de serie ‘Opslaan als: juweeltjes’ deelt hij

Tot aan zijn knieën (“Geeft niks”) in de blubber. De groot-

momenten uit zijn jaren als stamgroepleider. De naam

ste vis kwam uit zijn schepnet. Hij kwam tot de ontdekking

Ronnie is een pseudoniem.

dat een grote werphengel niet geschikt was voor een vijver
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Hoe verdien je
nou geld?
Ik besloot
mijn groep
een briefje
van honderd
te geven

“Het woord ‘project’ komt – net als projectiel – van het
Latijnse werkwoord proicere, dat ‘vooruitwerpen’ betekent. En dat is precies wat ik altijd beoogde met projectwerk in mijn klas: bij de start van een project ligt iets
van de vorm vast. Een vorm die past bij de aanleiding die
je wilt aangrijpen. Maar het vervolg is onvoorspelbaar. Je
weet dat iets kán, maar niet hóe. Vaak ontwikkelt een klein
plan zich dan in richtingen die geen leraar of kind had kunnen voorspellen.
Dat ons ‘winkeltjes’-project niet anderhalve week, maar
twee maanden zou lopen. Dat kinderen hun vrije woensdagmiddagen aan het bakken zouden slaan om de productie in hun bakkerij op peil te houden. Dat er regelingen
getroffen zouden worden om een collega-winkelier uit zijn
faillissement te trekken. Dat er een winkelsluitingstijdenFoto: Joop Luimes

wet zou komen om de rest van de school niet in de weg
te lopen. Dat onze school een bedrijf zou worden, waar
ouders, opa’s en oma’s, buren en vrienden niet één keertje
uit welwillendheid, maar telkens weer hun portemonnee
voor zouden trekken – dat, dat wist niemand tevoren.

De investering: “Wauw, honderd gulden!”
Hoe begon het ook weer? De kinderen in mijn klas waren
ontzettend druk bezig met de waarde van geld, met hun
toekomst, met waar hun ouders toch iedere dag mee

Projectwerk:
Ondernemen op school

bezig waren. Geld verdienen: hoe moest je dat nou doen?
Ik besloot de klas honderd gulden te geven. Terwijl ik met
een onversneden briefje van honderd voor de groep stond,
zei ik: “Je mag hier mee doen wat je wilt. Je mag er meer
geld van proberen te maken en de winst houden. Bedenk
dan samen wat je wilt, investeer zo wijs mogelijk. Er zijn

Marcel van Herpen
i.s.m. Geert Bors

twee regels: iedereen moet het met iedere beslissing eens
zijn. En aan het eind wil ik mijn honderd gulden terug.”
“Honderd gulden? Wauw!” Iedereen wilde het briefje even

Het ging over geld. Over winst. Over hoe dat werkte: ‘geld
verdienen’. Het hield de gecombineerde groep 6-7-8 van
Marcel van Herpen bezig. Tot hij de groep een briefje
van honderd overhandigde en het ze zelf liet proberen.
Twee afspraken: iedereen moet het eens zijn met alle
beslissingen en aan het eind wilde Marcel zijn geld terug.
Het winkeltjesproject – gepland voor een paar weken –
liep na twee maanden nog steeds op volle kracht.
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Dit artikel is een klassieker uit het Ervarings-

vasthouden. Terwijl het briefje rond ging, ontspon zich een

Gericht Onderwijs. Geert Bors tekende het

gesprek. “We kunnen op vakantie gaan”, opperde iemand.

op uit de mond van Marcel van Herpen voor

“Een schoolreisje”, zei een ander. “Maar ja, we moeten het

Egoscoop (jaargang 17, nr. 3, mei 2013). Het

ook terugbetalen”, zei een derde. “Nee, ik bedoel van de

project waarover Marcel vertelt speelde zich

winst”, zei de tweede weer. In het fantaseren over wat je

af rond 1995 – nog in de de gulden tijd. Bij het

allemaal met het bedrag zou kunnen, ontstond een verlan-

oorspronkelijke artikel sprak Geert ook Luuk

gen. Een doel. Een bereidheid. Hier kwam de basis voor de

Donkers, destijds leerling in Marcels klas en

ondernemingszin van de groep bovendrijven: werken om

ten tijde van het interview inmiddels zelf

er een eindejaarsfeest van te bekostigen.

ondernemer. Dat interview is terug te lezen
via:

https://www.marcelvanherpen.nl/app/

uploads/17.3-Hoeverdienjenougeld.pdf

Het businessplan: “We beginnen winkeltjes”
Maar hoe maak je meer geld van dat ene briefje? De kinMensenkinderen
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deren bedachten en rubriceerden

de pot hebben? Hoe dacht de dieren-

en appelflappen. Uitbreiding werd

goede doel doen.”

verschillende manieren, onder andere

winkel aan hun ‘waren’ te komen?

noodzakelijk en de bakkerij was de

De kinderen van de kledingwinkel

EGO-onderwijs werkt met vijf betrokkenheidsverhogende
factoren:

door na te gaan hoe hun ouders dat

Hoe lang duurde het om plantjes te

eerste winkel die de klas uitgroeide,

deden andere ontdekkingen. Hun

1	Sfeer en relatie: je veilig en geaccepteerd voelen als voorwaarde om je vrij

precies deden. Twee vormen bleken

kweken die je ook echt kon verkopen?

de school in. De hele school begon te

businessmodel bestond eruit dat

het aantrekkelijkst. En de meest

Wat kostte het en wanneer kwam

ruiken naar het ondernemerschap van

ze tweedehandskleding inzamelden

haalbare kaart ook, voor kinderen

het punt dat de investeringen gingen

de bakkers.

langs de deuren, die vervolgens was-

lijk is, raakt geen snaar bij een kind. Bied je een kind precies de juiste mate

van groep 6, 7 en 8: iets verkopen

renderen? Kinderen begonnen uit te

ten, streken en mooi ophingen. Het

van uitdaging, dan houd je zijn interesse vast en wakker je zijn motivatie

in een winkel en het aanbieden van

rekenen bij hoeveel verkoop ze ‘quitte

De bakkers hadden goed nagedacht:

vergde wat lef om overal aan te bellen

aan.

diensten. En zo kwam de groep tot

zouden spelen’. En wanneer er daarna

terwijl de kinderen van de dierenwin-

en de twee meiden die dat deden

het idee om in de school winkeltjes

voor het eerst winst gemaakt zou

kel vooral hun eigen interesse gevolgd

ontdekten dat ze meer voor elkaar

te beginnen. “Een dierenwinkel”, zei

worden. Ze ontdekten dat ‘omzet’

leken te hebben (hoe leuk is het om

kregen, als ze vertelden dat hun inza-

een leerling. Een ander kwam met

iets anders is dan ‘winst’. Ook niet

de hele dag met je koopwaar te knuf-

melingsactie ‘voor het goede doel’

planten. Twee kinderen wilden wel

onbelangrijk: hoe maakte je goede

felen?), ontdekten de bakkers dan een

was.

kleding gaan inzamelen en verkopen.

reclame, zodat mensen wisten dat je

echte ondernemer maar één doel-

Terug op school bespraken ze met de

Een bakkerij leek iemand anders een

bestond en wat je te bieden had?

groep heeft: iedereen. Hoe meer je

rest van de groep dat er dan ook wel

verkoopt, hoe beter. En brood hebben

echt een goed doel moest komen. De

Gekoppeld aan die factoren heeft het ErvaringsGericht Onderwijs vijf werkvor-

we iedere dag nodig. En dus kwamen

zeehondencrèche van Pieterburen!

men ontwikkeld: Kringen en forum, Contractwerk, Projectwerk, Ateliers en

ouders, opa’s en oma’s, de voetbal-

Daarover kon één van de kinderen

Vrije keuze. Marcels winkeltjes passen binnen ‘projectwerk’ en zijn daarmee

kind sloot zich aan bij een van de

De bakkerij: “Oké, onze ouders
komen nu wel. Hoe krijgen we
andere klanten?”

coach en de buren bij ze kopen. De

van de dierenwinkel honderduit ver-

rechtstreeks verbonden met de betrokkenheidsverhogende factor ‘werke-

initiatieven.

Zo gingen de winkeltjes van start. Na

vraag die zich daarna aandiende: oké,

tellen. Mooi doel, besloot de groep.

lijkheidsnabijheid’. Natuurlijk kun je met een activiteit gaandeweg meerdere

De kennis en de woorden die nodig

een poosje begonnen een paar initi-

onze ouders komen tóch wel. Hoe

“Maar niet álles hoeft naar Pieterbu-

factoren aanspreken. Hoe beter dat lukt, des te meer betrokkenheid je klas zal

zijn om het samen te hebben over

atieven in het oog te springen: aller-

krijgen we ook degenen binnen die

ren”, waarschuwde iemand. “Anders

tonen.

winkels, over handelswaar, over

eerst de bakkerij. De bakkers waren al

niet meteen zo bereidwillig zijn? En

houden we niet genoeg over voor ons

ondernemen, kwamen op doordat de

snel niet meer te stuiten. Soms waren

hoe zorgen we dat het niet bij één

feest.” En dus besloot de groep dat

Er kwam een catwalk in de school

in. Het project breidde zich uit, ook in

werkelijkheid erom vroeg. In die volg-

kinderen al voor 7:00 op school om

keer blijft, maar dat ze terugkomen?

de kledingophalers een zin moesten

en op de vrijdagmiddagmodeshow

tijd: de winkels verruimden hun ope-

orde. Er werden plannen gesmeed

hun broden af te bakken en standaard

gebruiken als “een belangrijk deel van

werden de nieuwste aanwinsten

ningstijden naar iedere middag. De

over het doen van investeringen:

ging de woensdagmiddag op aan het

de opbrengst gaat naar Pieterburen”.

aangeprezen. Zo wandelde ook de

ondernemingszin groeide.

hoeveel geld mocht iedere winkel uit

maken van nieuwe koekjes, broden

De kledingwinkel liep niet denderend.

kledingwinkel de rest van de school

goed idee. En tenslotte waren er een
aantal jongens geïnteresseerd in het
opstarten van een videotheek. Ieder

Les 1 	Werkelijkheidsbenadering: als je failliet

De kledingboetiek: “Het werkt
beter als we het ook voor het

te kunnen ontwikkelen.
2 	Aanpassing aan het niveau: een activiteit die te makkelijk of juist te moei-

3 	Werkelijkheidsnabijheid: Wanneer een activiteit aansluit bij de leef- of
belevingswereld van het kind, wordt hij eerder als zinvol ervaren.
4 	Activiteit: Het is van belang gevarieerde activiteiten aan te bieden, waarbij
er een juiste balans is tussen rust en actie.
5 	Vrij initiatief: Bij kinderen die eigen keuzemogelijkheden krijgen, wordt het
eigen ontwikkelingspotentieel actief aangesproken.

een serieus probleem was dat om een gezamenlijke oplos-

gen geworden was, dat het tastbaar werd. Als je samen

‘geboren ondernemers’ opstaan – de kinderen die opvallen

sing vroeg, was ook écht iets waar de hele groep in grote

besloten hebt wat je doel is en als je beseft dat ieders bij-

met hun lef, hun geneigdheid te handelen, hun creativiteit

betrokkenheid over wilde spreken met elkaar.

drage daarbij nodig is, ontstaat er vanzelf enthousiasme,

en hun bereidheid om risico’s te aanvaarden. In de onder-

krijgt leren een heel natuurlijke rol: “Nu moet het brood de

Eerst was er de eigen beleving, daarna kwamen de woor-

doorzettingsvermogen en plichtsbesef. De groep voelde

handelingen met de rest, zag je ze ook het heft in handen

oven in, dus nu kunnen we even niet rekenen.” En tegelij-

den: woorden als democratisch beslissen, faillissement,

hoe het ontduiken van je plicht invloed zou hebben op

nemen: met hun bevlogenheid ontwikkelde zich ook een

kertijd zaten de taal en het rekenen in alles dat de groep

Belastingdienst, winkelsluitingstijdenwet en break-even

het gezamenlijke resultaat. En daarmee was ik als leraar

leiderschap waarmee ze andere kinderen mee wisten te

deed: wegen, afmeten, afrekenen, het maken van je eigen

point hoefden niet met een definitie op het bord uitgelegd

steeds minder nodig om het morele kader aan te bieden.

slepen in hun ideeën. Ondernemers?

reclame. Geen ‘realistisch rekenen’ omdat het volgens de

te worden. Het waren de woorden die gegeven werden

De belangen werden zo groot, dat niemand een faillisse-

Maar ondernemingszin omhelst veel meer dan het tradi-

methode moet, maar omdat jouw werkelijkheid vereist dat

aan de werkelijkheid die zich opdrong en die in de samen-

ment of het verlies van geld grappig vond. De kinderen

tionele beeld van de handelaar. De klas merkte dat er ook

je nu even je kop erbij houdt en zorgt dat er niet te veel

hang van het volwaardige systeem dat de groep gecreëerd

beseften dat ze als groep aan elkaar vast zaten en dat ze

een ondernemerschap van de groep bestaat en dat voor

zout in je brood en niet te weinig geld in je kassa zit.

had, begrepen werden.

de inzet en talenten van ieder nodig hadden, net zoals in

echt succes je voorbij jouw individuele competentie moet

de grote mensenwereld.

kijken. Daarmee vroeg de ondernemingszin in onze groep

gaat, heb je een écht probleem.

In de werkelijkheid zoals de klas hem geschapen had,

Door kinderen op hun eigen niveau continu kleine en
grotere beslissingen te laten nemen, nemen ze ook ver-

Les 2

antwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en voor hun rol

Dat ik gaandeweg steeds minder hoefde in te grijpen, aan

in de groep. Dat de videotheekhouders hun faillissement

te reiken of te suggereren, kwam doordat het gezamenlijke

moesten aanvragen, was écht niet leuk voor ze. En dat er

doel – het organiseren van een feest – zo’n sterk verlan-
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De rol van de leraar

Les 3	Ondernemingszin gaat over veel meer
dan handelen

Er zijn meerdere vormen van ondernemingszin. Je ziet de

dus ook heel andere kwaliteiten dan die van de handelaar.
Er moest ook iemand zijn die overzicht hield en zag waar
dingen niet goed dreigden te gaan. Een ondernemersklimaat heeft behalve typische ondernemers ook andere
Mensenkinderen
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niet eens met de faillissementsaan-

een beetje kwijt: hoeveel geld was er

vraag.

nou en wat was nou winst? Twee kin-

Toch was er één winkel waar het

“Wacht eens”, opperde een kind met

deren werden een soort tussenvorm

helemaal niet goed ging. De video-

overzicht, “Kan de videotheek geen

van Belastingdienst en accountant: ze

theek. De investering van de video-

drinken gaan verkopen?” Haar rede-

hielden bij wat er omgezet werd en

theek had eruit bestaan lege banden

nering: nu het zo goed gaat met de

verdeelden het geld zorgvuldig in een

aan te schaffen en er films op te kopi-

bakkerij en er steeds meer mensen

aantal posten: een spaarpotje voor de

ëren. Op kopieën van kopieën werd

komen die uit de hand hun appelf-

honderd gulden die terug moesten

de kwaliteit van de films behoorlijk

lap staan op te eten, is er vast ook

naar mij, het gedeelte dat voor de

abominabel, met als gevolg dat nie-

behoefte om ze daar iets te drinken

zeehondencrèche was en de winst,

mand de films wilde huren. Liever

bij aan te bieden. Goed plan, besloot

waaruit deels weer geïnvesteerd kon

een wat hoger bedrag voor een goede

de gezamenlijke vergadering. Maar

worden.

film, dan een bodemprijs voor slechte

wat zou er dan aangeboden worden?

In de eerste week had de burgemees-

kwaliteit. De videotheek stond op het

“Sap”, zei iemand, en zo werd de

ter de winkels officieel geopend. Na

punt failliet te gaan.

videotheek een sapfabriek. Iedere dag

twee maanden sloot hij ze ook weer.

Omdat het een van de regels was

stonden de voormalige videotheek-

Ons project groeide terug de klas in

dat alle kinderen het eens moesten

houders sinaasappels te persen en te

en het werd tijd voor het grote onder-

zijn met alle beslissingen, werd het

verkopen. Het werkte: de inkoop was

nemersfeest – uiteraard in de heer-

dreigende faillissement in de groep

relatief goedkoop, de extra handeling

sende spirit volledig georganiseerd

besproken. De andere winkels von-

van het persen leverde wat toege-

door de kinderen zelf.

den het onterecht dat de videotheek

voegde waarde aan het ingekochte

meermalen had mogen aankloppen

product en zo sleepte de videotheek

voor geld en dat geld nu niet zou

zich langzaam uit het dal en begon de

gaan terugbetalen. In de democratie

investeringen terug te verdienen.

van de klas werd besloten dat het niet
ders hun geld zomaar kwijt mochten

Doel bereikt: het grote ondernemersfeest

raken. Conclusie: de groep was het

Intussen raakte de klas het overzicht

terecht was dat de videotheekhou-

De videotheek wendde
zijn faillissement af
door een sapfabriek te
worden

Op de Vuurvogel
heeft elke stamgroep
ook een buitenklas
Bouwkundige vorm volgt
pedagogische functie in Malden
Kees Groos

Fotografie: archief Jean Paul Later/De Vuurvogel

De videotheek: “Jongens, we
gaan failliet.”

rollen nodig – rekenaars, reclamemakers, bestuurders,
politici.
En zo lukte het de klas om iedereen aan te spreken op zijn

werkte het enthousiasme van de oudste groep aansteke-

ondernemingszin – op zijn eigen combinatie van zelfstu-

lijk en wanneer werden hun activiteiten storend voor de

ring en creativiteit. Een eerste stap in de richting van het

andere kinderen? Dat leidde tot een nieuwe les voor de

ontdekken van je kwaliteiten en ‘worden wie je bent’.

ondernemende klas: een winkelsluitingstijdenwet.

Les 4 	Impact op de school: balans tussen
betrokkenheid en welbevinden

Maar de grootste impact was er in positieve zin. Ook de
jongere kinderen werden aangeraakt door het enthousiasme van de oudsten. Juffen kwamen hun klas uit om hun

Twee maanden duurde ons project en het had een grote

rekenlessen te houden in de winkeltjes. Taallessen, lees-

impact op de hele school. Soms in negatieve zin: de dyna-

lessen en het uitbreiden van de woordenschat van kinde-

miek kon doorslaan naar iets dat niet gewenst was. Onrust

ren kon geoefend worden door de prijslijsten en het recla-

op de gangen. Soms zette de betrokkenheid van de een

memateriaal uit de winkels door te nemen. Op reünies

het welbevinden van de ander onder druk. Leraren en

blijken de winkeltjes nog altijd een van de eerste en beste

kinderen hadden soms het een en ander uit te vechten:

herinneringen die de kinderen – na 25 jaar – hebben aan

hoeveel ruimte mocht er zijn voor de winkeltjes? Wanneer

hun oude school.
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Malden is een Gelders dorp dat net één bosgebiedje onder Nijmegen ligt. In een wat
merkwaardig gevormd parkje, het Kroonwijkpark, met lange uitlopers tussen huizenblokken
door, ligt een groot ei. Prettig genesteld op een glooiende ondergrond tussen doorkomend groen
gras en nieuw geplante struiken. Dit ei van hout en glas is jenaplanbasisschool de Vuurvogel.
Kees Groos bezocht het fonkelnieuwe gebouw en ontdekte hoe in Malden architectonische vorm
de jenaplan-functie volgt.

Wanneer ik naar het Vuurvogel-ei toe loop dat daar zo

kijken en ontdek dat er ruimte zit om papieren en zelfs een

comfortabel in het groen ligt, lijkt er geen einde van het

laptop op te ruimen. Midden in de tafel kun je een stek-

park en begin van het schoolplein, het is één geheel. Ja,

kerdoos omhoog toveren voor het nodige oplaadwerk. Een

misschien zijn het de van stammen gemaakte speeltoe-

mooi én functioneel meubel.

stellen en het podium, die een argeloze wandelaar vertellen dat hij op een schoolplein gekomen is, via een van

Organisch als een Gaudí-gebouw

de kronkelende wandel- en fietspaadjes. Maar nergens is

Bij terugkomst vertelt Jean Paul dat hij de tafel al lang op

er een hek te bekennen, behalve bij de fietsenstalling. De

het oog had. Dit moderne meubel staat in schril contrast

ovale school met een houten façade en maar één verdie-

met een 100-jaar oude brocante kast met een hoge kroon

ping heeft een rustige en natuurlijke uitstraling, alsof hij er

van houtsnijwerk bovenop in dezelfde ruimte. Jean Paul

al jaren ligt.

lacht: “Teamleden verklaren me voor gek, maar de kinderen vinden hem fantastisch! Dit is mijn kamer, hier moet

Vóór de opening van deze nieuwe Vuurvogel had de school

ik werken, dus ik heb het zo ingericht dat ik me er pret-

twee locaties. Vuurvogel 1 en Vuurvogel 2 waren gelegen

tig in voel. De teamkamer is door een aantal teamleden

in het uiterste zuiden en het noorden van Malden. Ze

ingericht en andere ruimtes weer door collega’s die daar

komen nu in het midden samen in één gebouw. Door deze

werken. We hebben niet met een binnenhuisarchitect

Kinderkeuken en kunstwerken

Buitenklas met stenen kring

nieuwbouw ontstaan er nieuwe verbindingen. De twee

gewerkt, maar veel zelf besloten. Zo is het onze school

Voor ik het weet zitten Jean Paul en ik al midden in het

We lopen linksom verder en komen bij de peuterspeel-

teams betrekken het gebouw samen om jenaplanonder-

geworden en dat is belangrijk.” Wel is er een lokale meu-

gesprek, terwijl we eerst een rondje door de school zou-

zaal en de kinderopvang. Daarnaast volgt de onderbouw.

wijs vorm te geven. De kinderen van de twee scholen ont-

belmaker in de arm genomen voor veel kasten en andere

den lopen. Een school met lichte, rustige kleuren. Een

Iedere stamgroep vormt een stuk van de buitenring,

moeten elkaar en beleven avonturen in de Avonturenkuil,

onderdelen in de school – het helpt rust en eenheid te

grote ring met lokalen aan de buitenkant. De hoofdingang

linksom van klein naar groot. Jean Paul heeft met de archi-

zoals dit gedeelte van het park nu heet. Ook de buurt heeft

brengen in het gebouw.

is aan een korte kant van het ovaal. Naast de ingang links

tect zich hardgemaakt voor een gelijkvloerse school. “Geen

er nieuwe buren bij gekregen. In dit proces zijn teamleden,

en rechts zijn wat kamertjes voor ib en administratie en is

trappen!”, benadrukt hij mij nogmaals. Het ontmoeten

gemeente, kinderen, buurt en ouders vanaf het begin

Het kletsen over de kast en tafel brengt ons als vanzelf op

de teamkamer. “Hier bij de ingang ontvangen we mensen

is een belangrijk uitgangspunt geweest. De ramen en de

betrokken geweest.

de rest van de school. “De Catalaanse architect Gaudí is

zoals jij”’ zegt Jean Paul met pretoogjes. “Dan hoeven deze

deur aan de buitenkant van iedere groep geven zicht op

Ik heb afgesproken met Jean Paul Later, die ruim zeven jaar

inspirerend”, geeft hij aan, “zelfs de bovenste puntjes van

mensen niet helemaal door de school heen en kunnen we

en toegang tot het prachtige buitenterrein. Pal naast ieder

geleden als schoolleider in Malden begon. Toen al werden

de schoorstenen zijn met aandacht ontworpen. Functio-

ze hier gelijk welkom heten.”

stamgroeplokaal is een buitenklas met een stenen kring

de eerste tekeningen onder zijn neus geschoven voor een

naliteit in harmonie met esthetiek. Het voelt en oogt orga-

Recht tegenover de ingang zie je een balie die meebuigt

, zodat de overgang van binnen naar buiten makkelijk

nieuwe school. Op die tekeningen stonden scholen die

nisch. Waarbij gebouw en interieur vaak één zijn, elkaar

met de vorm van de school. Het doet aan als een plek voor

gemaakt kan worden.

door het overkoepelende bestuur al gebouwd waren. Jean

versterken en in elkaar opgaan.”

een secretariaat, maar het is een grote kinderkeuken. Ach-

De ramen aan de binnenkant geven zicht op de zelfstan-

Paul liep niet over van enthousiasme. Nu wel, zo wordt me

Helaas bleek Gaudí voor de bouw van de school niet

ter de balie een zes meter lang aanrecht met allerlei kast-

dige werkplekken die iedere groep aansluitend aan zijn

al snel duidelijk!

beschikbaar, stellen we gekscherend met elkaar vast.

jes. Naast een kookplaat en dergelijke staat daar ook het

lokaal heeft. Tussen steeds twee lokalen zit ook een bin-

In Jean Pauls kamertje staat een Piet Hein Eek-achtige

Maar we raken hier wel de essentie: het gebouw moet

koffiezetapparaat. Onder het aanrecht kunnen opstapjes

nendeur. Hoewel er bij sommige groepen een kast voor

tafel. Kleurig sloophout voorzien van een flinke laag

organisch, als vanzelfsprekend, verbinden – binnen met

uitgeschoven worden zodat kinderen, die nog niet zo groot

staat, kan dat ook meer mogelijkheden tot verbinding

epoxyhars. In het midden van het tafelblad twee crypti-

buiten, kinderen ontmoeten hier elkaar, de natuur en hun

zijn, ook overal bij kunnen. Deze plek is dus gemaakt voor

geven. De lokalen zijn niet allemaal even groot, omdat

sche dekseltjes. Als de schoolleider Jean Paul koffie gaat

leefomgeving. Groot met klein. Buurt met school. Gebouw

jong en oud.

aan de buitengevel soms kleine uitbouwtjes zijn. Met de

halen, zie ik mijn kans schoon om onder die deksels te

met interieur.

Aan weerszijden van die wand die krom meelopen met

werkplekken voor de lokalen aan de binnenkant en eigen

de ovale vorm, zijn glazen schappen ingebouwd. Hierop is

buitenruimte heeft iedere groep meer dan gemiddeld veel
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volop ruimte voor de werkstukken van de kinderen. Deze

vierkante meters. Maar in de groep is het in de kleinere

Jenaplanarchitectuur: de jaren ‘70 en nu

schappen worden van bovenaf verlicht. Door de rustige

lokalen wel echt vol. Toch oogt het geheel niet druk.

In 1977 werd de Vuurvogel in Malden opgericht. Daarvoor werd een gebouw speciaal ontworpen voor jena-

kleuren in de school wordt de aandacht op het werk van

We staan even stil bij een garderobekast op wielen, die bij

planonderwijs door Jan Verhoeven. De lokalen, achthoekig in uitstulpingen gebouwd om de centrale hal heen,

de kinderen nog eens extra versterkt. Aan de achterkant

iedere deur naar de lokalen haaks op de muur staan. “Hier

vormden de basis om elkaar te ontmoeten. Alle lokalen waren voorzien van kleine tuintjes en het gebouw had

van de keukenmuur, midden in de school, is de biblio-

kun je mooi zien hoe we goed na hebben gedacht over de

een natuurlijke uitstraling. Steen was als steen herkenbaar en zichtbaar en het prachtige houten balkenspel was

theek. Deze is nog volop in ontwikkeling. Er komen nog

functie en de ruimte”, vertelt Jean Paul. “Het is een gar-

de eyecatcher in de aula. Het is niet verwonderlijk dat een aantal oudgedienden van het team moeite had met

fijne leesplekken en ook de inhoud van de bieb wordt de

derobekast waarin kinderen hun jas en tas kwijt kunnen.

het achterlaten van hun oude huis: deze school ademde Jenaplan! Het was de uitdaging om al die elementen in

komende tijd nog vernieuwd. De bibliotheek staat in open

Een teamlid gaf aan ook graag wat boeken bij de klas te

een modernere jas te steken.

verbinding met de aula waar alles klaarstaat voor de vie-

willen neerzetten, dus kwam er aan de kopse kant van de

ringen die hier gaan komen.

kast een kleine boekenkast. Een volgende collega wilde

062020
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graag werk van de kinderen op kunnen hangen, dus werd

De jenaplanessenties als fundament

nog niet helemaal hún werkplek. Dat heeft nog tijd nodig.

De Vuurvogel en het Ei

de achterzijde van de kast voorzien van een prikbord.”

Jean Paul is sowieso erg enthousiast over het buitenter-

Toch zie je dat het langzaam gewoon raakt. Er staat al wat

Jean Paul voegt nog toe: “De school is ook zeker niet mijn

rein. “Alle toestellen buiten hebben een functie, ze stimu-

werk van de kinderen tentoongesteld, er hangen tekenin-

In het Russische sprookje ‘De Vuurvogel’ klimt

prestatie, maar dat van ons allemaal. Hoewel ik nu wel aan

leren de grove motoriek, er staan ook twee kubieke meters

gen en in groepen is al op de ramen geschilderd en is er

vakantie toe ben.”

en paaltjes die steeds 10cm hoger worden, op sommige

stamgroepversiering opgehangen. Dit jenaplan-ei zal in de

bouwwerken prijkt een liniaal met het metrieke stelsel

toekomst nog heel wat meer leven gaan herbergen.

de tuin, waardoor Iwan om zich heen kan kijken.

‘Leerpleinen passen niet bij Jenaplan’

erop. Er is een buitenpodium voor vieringen en bij de bui-

Voor we aan onze letterlijke ronde begonnen, vertelde

Hij blijkt terecht gekomen in het rijk van de boos-

We lopen de via de kring verder van groep naar groep. Er

tenlokalen van de groepen komen er moestuintjes.’

Jean Paul dat de kern van het jenaplanonderwijs wat hem

aardige tovenaar Kashei de Onsterfelijke, die er

heerst bedrijvigheid in de groepen, maar er is geen lawaai.

We maken de ronde via de bovenbouw af en komen via

betreft de essenties zijn. Deze essenties moeten kinderen

Alle groepen sluiten aan op de centrale aula, daar waar de

nog meer presentatieschappen weer terug bij de keuken.

leren. Inhoudelijke vakken zijn daarbij de tools om met

vieringen plaats gaan vinden. Het podium, met prachtige

Hoewel de school toch uit elf stamgroepen en twee kin-

die essenties uit de voeten te kunnen. Neem bijvoorbeeld

licht- en geluidtechniek, geschonken door de ouderraad,

deropvanggroepen bestaat krijg ik een gevoel van klein-

spelling en schrijven; dat zijn twee tools of vaardigheden,

vangt de vuurvogel, die hem belooft een van zijn

staat tegenover de bibliotheek met de grote aula ertus-

schaligheid. Het gebrek aan gangen versterkt dit, het voelt

om uiteindelijk met ondernemen, plannen, presenteren of

veren te schenken in ruil voor zijn vrijheid. Als

sen. Hier komen nog tafels die ten behoeve van de viering

aan als een geheel. In deze coronatijd zijn heel wat facet-

een andere jenaplanessentie aan de slag te kunnen. Een

Ivan de vogel laat gaan, vindt hij een lichtgevende

weggeschoven kunnen worden, zodat ook deze ruimte ten

prins Ivan over het hek van een duistere boomgaard. Plots landt er een helverlichte vuurvogel in

prinsessen gevangen houdt en iedere potentiële bevrijder in een stenen beeld verandert. Ivan

veer op de grond. Kashei is onsterfelijk omdat hij

volle en flexibel benut kan worden.

zijn ziel in een glazen ei bewaart. Vele gevaren

“Leerpleinen zijn te groot”, aldus Jean Paul, “Het sluit niet

later is het ‘t licht van de veer die Ivan het ei doet

aan bij de familie/gezinsgroepen die Petersen voor ogen
had.” Daarom hebben ze op de Vuurvogel meerdere klei-

vinden, dat hij kapot smijt waarna de macht van

nere werkplekken, die het zelfstandig- en samenwerken

Kashei verbroken is.

faciliteren en stimuleren.
Wanneer we ter hoogte van de middenbouw zijn, gaan we
achter het toneel een andere ruimte in. Het geluid van buiten verstomt. “Dit is de speelzaal, midden in ons gebouw.
De ruimte is geïsoleerd voor geluid zodat andere groepen

de grond, maar ‘drijft’ het gebouw op een grote plaat. De

hier geen last van hebben.” De speelzaal heeft aan de aula-

façade van het gebouw is van hout. Hout werkt, het ver-

zijde een schuifwand zodat je het geheel ook bij de aula

kleurt en het vormt daarmee een mooie verbinding tussen

kunt trekken.

het natuurlijke buiten en meer kunstmatige van binnen.
Op diverse plekken zal de gevel begroeid gaan worden

Vlak voor we bij de bovenbouw aankomen zien we nog

met kleurrijke planten. In de kern van het gebouw zit het

een ‘rommellokaal’ met verhuisdozen. Dit is nog een

respect voor het natuurlijke dus al verwerkt. Op mijn vraag

stukje onontgonnen jenaplangebied. ‘Dit wordt onze ont-

naar Jean Pauls favoriete plek in de school is hij even stil.

dekplek. Hier gaan we werkbanken en gereedschappen

Dan met een glimlach: “Toch de avonturenkuil!” Buiten het

neerzetten zodat groepen hier aan de gang kunnen voor

gebouw dus.

wereldoriëntatie.” Vooral hier is de connectie met buiten

In een mum van tijd is ons uurtje om en loop ik terug naar

duidelijk zichtbaar en bruikbaar. Er is elektriciteit buiten

mijn fiets door het Kroonwijkpark. Het is een plek van

voor zwaarder gereedschap. Er is een houten stellage

verbinding geworden. Het park wordt veel gebruikt, ook

opgesteld waar dingen opgehangen kunnen worden en

buiten schooltijden. Kinderen spelen, jongeren hangen, er

er is een waterpomp. Ook zie je door de dubbele open-

worden honden uitgelaten en ouderen wandelen over de

slaande deuren buiten een kring en een tafel waaraan

ten van het gebouw nog ongebruikt. Grote vieringen zijn

tool mag nooit het doel worden. Daarom zijn de essenties

paadjes. Met als letterlijk en figuurlijk middelpunt de Vuur-

gewerkt en gepresenteerd kan worden. Hier staan het

nog niet mogelijk, ouders komen nog nauwelijks binnen.

ook de uitgangspunten van het gebouw geworden.

vogel. Er hangt, naast een gevoel van nieuwigheid, ook een

werken binnen en buiten heel duidelijk in verbinding

Sommige onderdelen moeten ook nog ingeburgerd raken,

met elkaar. Jean Paul ziet eindeloze mogelijkheden, een

of verder uitgewerkt zoals het gebruik van de aula, biblio-

Binnen en buiten als eenheid

lijkheid om de school. Overal prijken zelfgemaakte bordjes

prachtige plek van verbinding met binnen en buiten voor

theek en techniekruimte. Er zijn nog lege schappen, kale

Als we weer terug aan de bijzondere sloophouten tafel zit-

met de vraag of iedereen zijn rotzooi mee naar huis wil

het wereldoriënterende, ontdekkende, ondernemende en

muren, hier en daar moet nog wat gekocht en bedacht

ten vult Jean Paul nog aan dat het gebouw qua energie erg

nemen en op de schorspaadjes wil lopen omdat anders

ontwerpende leren. Jenaplan op zijn best verwerkt in een

worden.

zuinig is en veel energie zelf opwekt. Ook is het skelet van

het pasgezaaide gras eraan gaat. Ik geef mijn voorwiel een

gebouw. Hier vindt hij een glimpje van Gaudí.

Teamleden merken op dat het allemaal heel mooi is, maar

het gebouw van fsc-hout gemaakt en is er niet geheid in

klein zwenkje naar het midden van het pad.
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Pa-daa pa-dam…
daar stuift de
Pink Panther
van de heuvel!
Ondernemen vraagt om speelruimte – een ruimte waarin je vrijuit kan
denken en doen. Als stamgroepleider ervaart Judith Knapp dat het ‘nieuwe
normaal’ van anderhalf jaar corona zijn impact heeft op die speelruimte.
Ze mist het groepsoverstijgend werken en de typische jenaplanprojecten
met een open einde. Als haar groep een vrijdagmiddagfilmpje kijkt van The
Pink Panther, die in een ijscokar van een heuvel dendert, neemt Judith haar
ruimte.

van de kinderen aan elkaar, van de

Het zaadje ontkiemt

schoolgemeenschap. Een ontvanke-

Het zaadje ontkiemde. Er ontstond

lijke verbondenheid met de grotere

vrijwel meteen een druk geroezemoes

wereld.

en voor ik er erg in had, werden er

Ik mis de vanzelfsprekendheid waar-

schetsvellen gepakt, etuis uit laad-

Wekelijks zetten we een leerling extra

mee onze school projecten en acti-

jes getrokken, potloden aangepunt

in het zonnetje. We trekken een lootje

viteiten eerder ondernam, ik mis de

en werd er met linialen over papier

en kiezen ‘het hartje van de week’.

samenwerking met andere stamgroe-

geschoven. De kinderen gingen aan

Een heel bijzondere positie, want je

pen, ik mis de bovenbouwers die onze

de slag en ik liet het gebeuren. Hier

staat even heerlijk in de belangstel-

jongere kinderen helpen en begelei-

en daar een tikje bijsturend, com-

ling. Tijdens een diepte-interview

den. Ik mis het zien van kinderen die,

plimenterend, meer niet. Er werden

vragen je groepsgenoten je het

onbeperkt, zelf actie ondernemen,

tekeningen gemaakt van zeepkisten,

hemd van het lijf. Je naam wordt met

hun eigen leren vormgeven door

heuse ontwerpen. Andere kinderen

gouden of zilveren glitters in grote

te doen, te ontdekken. Krioelende

besloten een materialenlijst te maken

letters op het raam gehangen en

kinderen die overleggen in een ruimte

zodat we niets konden vergeten. Een

iedereen maakt een mooie tekening

gevuld met een kakofonie aan geluid.

week later lag de klas al vol planken,

Judith mijmert
Judith mijmert

hamers, spijkers en zelfs wielen.

speciaal voor jou. De rest van de week
heb je bijzondere privileges, bijvoorbeeld vooraan in de gymrij lopen, vijf
minuutjes extra buiten spelen en… op
vrijdag een filmpje kiezen.
Deze keer sorteerde het kiezen van de
video – een tekenfilmpje van de Pink
Panther – een verrassend effect. In

De pedagogische
situatie in coronatijden:
grenzeloos denken
in een begrensde
samenleving
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schrift vast te leggen. Want, beredeneerden de kinderen, dan kunnen
anderen ook een zeepkist maken en
onze tips kunnen hen daarbij helpen.
Weer anderen gingen vragen aan
onze conciërge of hij ons kon helpen

een razende vaart flitste de roze pan-

om de planken op maat te zagen.

ter in een ijscowagen van een heuvel.

Ze gingen op zoek naar geschikte
kleuren, verzonnen een manier

Zonder vrees leek hij te genieten van

Judith Knapp

We besloten ons project ook op

de rit. Met sprankelogen en gegrinnik

De sfeer, de bijzondere wegen naar

om te kunnen sturen. Ze schreven

bekeken de kinderen het kleurrijke

een oplossing. Dat. Kortom, al die

hoofdstukken over hun aanpak. O, en

spektakel.

dingen die we vóór deze pandemie

natuurlijk moest er een flitsende tekst

En toen, met mijn blik op hun

zo normaal vonden. Door te werken

komen om op de zijkant te verven.

gezichten, besloot ik op het moment

in verplichte bubbels is het meer dan

Een nieuw project was geboren. Ze

suprême de video te pauzeren. “Wát

ooit zoeken naar passende vormen

ontdekten onvermoede krachten in

een te gekke rit!”, riep ik uit. Met

waardoor ons unieke onderwijs uniek

zichzelf en scherpten hun ideeën

een luidkeels “Jaaaa!” beaamden de

blijft. Zoeken naar grenzeloosheid in

en de uitvoering gaandeweg aan.

leerlingen mijn observatie. “Wat zou

een begrensde samenleving.

Ze zochten samenwerking, vroegen

dat cool zijn om zo’n ritje te maken…”,

Ik besloot, geïnspireerd door het roze

hulp, voerden gerichte gesprekken en

mijmerde ik hardop verder.

beest, het jenaplangevoel in mini-

vierden samen hun successen. Ik keek

vorm te gieten. Wat als we samen

toe, met sprankelogen en een grote

Een pedagogisch zaadje geplant

een zeepkist zouden gaan bouwen?

glimlach en genoot van dit kleurrijke

Met die opmerking hoopte ik een

Een heus groepsproject waar we

spektakel.

zaadje te planten. Denkend aan de

alle elementen die van belang zijn in

afgelopen twee schooljaren, die met

verwerken. Weliswaar niet groeps-

de nodige beperkingen, onzekerheid

overstijgend, maar desalniettemin

Judith Knapp is naast redacteur bij

en omzichtigheid gepaard gingen,

een project met de mogelijkheid om

Mensenkinderen, stamgroepleider én

merk ik dat ik steeds meer behoefte

onze gedachten en verlangens om te

moeder op De Vlieger in Sittard.

voel aan verbinding – verbondenheid

zetten in positieve actie.
Mensenkinderen
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Ad Boes,
mijn onderwijsvader
Foto: Felix Meijer

Peter te Riele
Het eerbetoon aan
Ad Boes in ons vorige

Grijs die wel contacten had op een

bracht Ton Hooijmaaijers mij als

jenaplanpabo in Assen, De Eekhorst.

flexibel afstuderen en ging met de

om te weten dat deze inmiddels weer

inspringen. Onvoorbereid. Hij was

eerste groep mee. In plaats van twee

ter discussie staat.

eigenlijk van plan pauze te houden

afstudeerwerkstukken maakte ik er

Ad haalde me bij de redactie van

en een zojuist bestelde loempia op

vier. Ad zag potentie en ik zond twee

Mensenkinderen. Daarin deelden we

te eten. In plaats daarvan speelde hij

uitvoeringen in en kreeg daarvoor de

onze bevlogenheid. Artikelen werden

het rekenspel uit het tv-programma

Suus Freudenthalprijs. De toekenning

kritisch gelezen en van constructieve

Cijfers & letters: met behulp van 7

was een prachtige erkenning, met

feedback voorzien, ook leverden

getallen moesten we proberen om

dank aan mijn onderwijsvader.

we zelf artikelen aan. Langzaamaan

zo dichtbij bij een getal met 3 cijfers

Tijdens onze studie leerde Ad Boes

schroefde Ad zijn werkzaamheden

te komen. De loempia zou naar de

ons over de seven-years gap – het

terug. Hij stopte met redactiewerk en

beste rekenaar gaan. Onze pabo-3-

verschil in ontwikkeling tussen de

zijn pabofunctie. We hielden con-

klas ging hard aan het werk. Als enige

snelste en langzaamste in een groep

tact ook na zijn pensioen. Zo liepen

gebruikte ik breuken waardoor ik het

twaalfjarigen. Een echte eyeopener

we samen over de hei. De ene keer

getal met cijfers achter de komma

voor mij, die bepalend werd voor mijn

langs boomtoppen en een andere

het dichtste benaderde en de loempia

werk en inzicht als onderwijsadviseur.

keer voorbij springende kikkers. Hij

kon opeisen. Tot grote hilariteit van

Toen mij ooit gevraagd werd waar ik

koppelde me aan Kees Both en zette

Ad.

die wijsheid vandaan haalde, ben ik

me op het spoor van de Groene

terug gegaan naar Ad. Een antwoord

Pedagogiek.

Seven-years gap

naar welke bronnen deze kennis

Ik ben schatplichtig aan Ad Boes. Hij

Ad Boes hield een oogje in het zeil en

verwees, moest hij schuldig blijven.

was en is mijn onderwijsvader. Hij

met Jenaplan. Ik had er wel eens

Rekenles met loempia

polste met regelmaat hoe of het mij

Ik herken het echter in de praktijk,

redde mijn pabocarrière op een kri-

van gehoord maar echt verdiepen

Daar werd ik ontvangen door Ad Boes

verging in de studie en daarbuiten.

zoals eigenlijk iedere leerkracht en

tisch moment. De persoonlijke band

te Riele de pen oppakken.

gebeurde met de bestudering van

voor een introductiegesprek. Ad was

Mijn biografie deed ertoe. Bovendien:

zelfs ouder die herkent. En daarom

tussen docent en student, leerling en

Toen Peters pabocarrière

het boek Jenaplan, historie en actualiteit

nieuwsgierig en vroeg honderduit

zonder relatie geen prestatie. Ik werd

maakte ik er een e-college over en zit

meester, de rolwisseling enerzijds, en

door A.W. Boes. Geen dikke pil, wel

naar mijn achtergrond. Hij zag het

gestimuleerd om mijn eigen route

de seven years gap prominent in de

de gezamenlijke passie voor natuur,

de essenties van een concept waar ik

wel met me zitten en stelde meteen

te kiezen en ik ging twee keer zoveel

jenaplanopleiding.

Jenaplan, onderwijs en opvoeding

meteen door werd gegrepen. In mijn

voor om in de jenaplanstroom mee

doen. Samen met klasgenoot Gert

lagere school had ik in tweejarige

te doen. De Eekhorst nam me onder

Talens ging ik op stage naar Engeland,

Leerling, gezel, meester

mij onvergetelijk. Ik zal zijn bevlogen-

combinatieklassen veel mooie onder-

haar vleugels. Dankzij een vriendelijk

wat Ad van harte toejuichte. Ik kon

Ad en ik hebben altijd contact gehou-

heid en inzichten zo goed mogelijk

wijsmomenten meegemaakt en nu

patron.

den. We kwamen elkaar tegen op de

doorgeven. Ik moet hem missen maar

bleek er een heus concept te bestaan.

De Eekhorst was voor mij een echte

jenaplanconferenties en ik sloeg vaak

zijn jenaplanbloed stroomt door mijn

Ad Boes beschreef de geschiedenis in

verademing met veel jenaplaninvloe-

een workshopronde over voor een

aderen.

Duitsland en de revival in Nederland

den in de opleiding: projectweken,

op bondige wijze met een verta-

werkweken, klassenvergadering, taak-

ling naar de actualiteit van de jaren

verdeling, de kring, inrichting door

tachtig. KPZ was destijds wel jena-

studenten van een eigen klaslokaal

planminded maar in de uitvoering

waarin de docenten langs kwamen.

toch een klassieke hbo. Ik kon daar

Pabo-onderwijs in jenaplanstijl dus.

moeilijk mee overweg en na bijna vier

De invloed van Ad Boes deed zich

jaar werd ik er afgestuurd. Na protest

gelden.

mijnerzijds besloot het bestuur dat ik

Met grote regelmaat heb ik les of

mocht blijven, maar suggereerde dat

college gehad van Ad, met name in

leverde een mooie samenwerking op.

het wellicht een beter idee was om

het Jenaplan en de pedagogiek. Gek

Samen streden we voor ‘Een streep

op een andere pabo verder te gaan.

genoeg was het een rekenles die het

door de eindtoets!’. Veel bijval, helaas

Het was jenaplanschoolleider Bert de

meest is blijven hangen. De reken-

is die eindtoets er wel gekomen. Goed

nummer deed ook
jenaplanopleider Peter

dreigde te stranden,
was het Ad die iets in de
jonge stamgroepleiderin-spe zag. Dat kritische
moment, en vele die
volgden, maken Ad
Boes een onvergetelijke
pedagogische vader.
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Op KPZ, de Katholieke Pabo in Zwolle,

docent was afwezig en Ad wilde wel
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pabostudent voor het eerst in contact

Ad sprak over de
‘seven years gap’
– het ontwikkelingsverschil tussen
de snelste en
langzaamste in een
groep twaalfjarigen.
Een eyeopener!

anderzijds. Ze maken Ad Boes voor

ontmoeting met Ad. Altijd inspirerend
en prikkelend waarbij de rollen van
leerling-gezel-meester steeds meer
gingen verschuiven. Ad nam steeds
meer afstand van het onderwijs maar
was nog zeer betrokken en ik raakte
steeds meer ingevoerd. Ad toonde
zich een dankbaar gezel en ik mocht
even de rol van meester innemen. Dat

Mensenkinderen
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Hoe leerlingen met
elkaar overleggen

en tot oplossingen komen
ONDERZOEK: De Boxmeerse schoolleider Harry Havekes is gepromoveerd op een onderzoek
naar hoe kinderen samen werken en spreken in hun leren. Met Jenaplan als school waarin die
basisactiviteiten centraal staan, is het goed stil te staan bij zijn onderzoek, vooral ook omdat niet
ieder gesprek dezelfde kwaliteit heeft. Lees en leer om tot nog betere verwerkingsopdrachten
voor je kinderen te komen bij je volgende project.
Harry Havekes

Inleiding: Hoe werken twee kinderen samen?
Belangrijke basisactiviteiten in het
Jenaplanonderwijs zijn gesprek en
samenwerking. Samenwerking is
bovendien een van de zeven essenties. Velthausz en Winters drukken
het woord ‘samen’ dan ook vet in hun
opsomming over coöperatief werken .
1

Veel kinderen maken
geen onderscheid
tussen het verleden (dat
wat allemaal gebeurd
is) en geschiedenis (hoe
je tegen het verleden
aankijkt)

(geboorte, kroning, sterfdag, etc.).
Het leggen van relaties tussen die
informatie gebeurt zelden of niet. Het
blijven losse feitelijke gebeurtenissen.
Een tweede probleem is dat volgens
kinderen het verleden eenduidig is.
Kinderen hebben veel moeite om te
begrijpen dat men kan beargumenteren dat het Romeinse Rijk in 476 ten

Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat er

onder ging of in 1453. Voor hen is het

samen besproken wordt waarmee en

één of het ander waar. Beide kan niet.
Ze hebben daardoor ook moeite met

hoe er aan het werk gegaan wordt.
Andere elementen van het jena-

die hun onderzoek naar dialoog vooral

periodisering omdat ze perioden zien

planonderwijs leggen de nadruk op

deden in het primair onderwijs.

als vaststaande gegevens. Het gebruik
van de 10 tijdvakken en de Canon

groepswerk, op het belang van ver-

versterkt dat idee nog eens.

reflecteren.

Het is maar hoe je naar het verleden kijkt

Petersen schrijft dat hij de voorkeur

Geschiedenisonderwijs in Neder-

Geschiedenis is bij uitstek geschikt

geeft aan werken in drie- of viertallen.

land richt zich vaak op het historisch

om leerlingen samen na te laten

Over tweetallen schrijft hij dat het

narratief of laat leerlingen feitelijke

denken over het verleden en te leren

niet wenselijk is, omdat het kliekvor-

informatie over het verleden leren.

dat je daar meerdere perspectieven

ming in de hand werkt en het ‘t gees-

Dat heeft mede te maken met de

op kunt hebben. Actuele discussies

telijk rijpen aan elkaar belemmert2.

epistemologische opvattingen van

over zwarte piet of slavernij illustre-

In de hedendaagse schoolpraktijk is

kinderen (en leerkrachten). Episte-

ren dat. Het verleden verandert er

het werken en denken in tweetallen

mologie (‘kennisleer’) gaat over hoe

niet door, maar hoe wij erover denken

echter een veelvoorkomend gegeven.

we kennis kunnen hebben, in dit

wel. Geschiedenis kan leerlingen

Nog steeds is er betrekkelijk weinig

geval kennis over het verleden. Veel

helpen verschillende perspectieven

bekend over hoe kinderen denken en

kinderen maken geen onderscheid

te bekijken en ze tegen elkaar af te

redeneren als ze in een tweetal een

tussen het verleden (dat wat allemaal

wegen. Het kan helpen om een ander

probleem proberen op te lossen. In

gebeurd is) en geschiedenis (hoe je

beter te begrijpen, ook in de dage-

dit artikel zal ik ingaan op hoe leerlin-

tegen het verleden aankijkt). Kinde-

lijkse omgang met elkaar. Om dat te

gen samenwerken in een tweetal als

ren denken dan ook dat geschiedenis

bereiken zou geschiedenisonderwijs

ze aan een vrij eenvoudige historische

bestaat uit het opsommen van feiten

de discussie en samenwerking tussen

opdracht werken. In een vervolgarti-

en gebeurtenissen uit het verleden.

kinderen moeten stimuleren, in plaats

kel (Mensenkinderen 174) zal worden

Als je aan een kind in de bovenbouw

van een presentatie van het verleden

ingegaan op de rol van de leerkracht

de vraag stelt “Wie is Karel de Grote?”,

als een (gesloten) narratief, opgedeeld

bij het begeleiden van een klassenge-

dan zal het kind feitelijke informatie

in vaste tijdvakken of een vaststaande

sprek naar aanleiding van diezelfde

opzoeken en die feiten presenteren

canon.

schillende perspectieven en op samen

opdracht.
Hoewel het hier gepresenteerde
onderzoek zich richtte op de bovenbouw van havo/vwo, geeft het ook
inzicht in hoe kinderen op een (jenaplan)basisschool samenwerken. Dat
komt mede omdat voor het theoretisch kader gebruik gemaakt is van de

Kader 1: verkorte weergave van de WWW opdracht

onderzoeken van Mercer en Littleton,
30
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Onderzoeker Nystrand5 geeft aan dat

zoals: Lln.2: “Die hebben een eigen

gesprekken tussen leerlingen zich

overtuiging.” Lln3: “Ja dat klopt, een eigen

moeten richten op wat leerlingen al

overtuiging, en Erasmus heeft dat niet.”

weten en dat dit moet worden omge-

Lln2: “Ja, protestant. Luther en Calvijn

zet in samen nieuwe kennis constru-

waren protestant.”

eren. Daarvoor is het nodig dat ze

Een twistgesprek kenmerkt zich door

meerdere perspectieven bespreken.

individueel denken en redeneren. Er

In de figuur hieronder is een overzicht

wordt slecht of niet naar de ander

gegeven van de mogelijkheden die

geluisterd en de genoemde punten

ontstaan als samenwerking wordt

van de ander worden niet meegeno-

afgezet tegen het bespreken van

men in de eigen redenering. Er komen

perspectieven.

weliswaar meerdere perspectieven
aan bod, maar die blijven los staan

Figuur 1: karakteristiek van leerlingengesprekken

Vier gespreksvormen, niet allemaal even ‘samen’

van elkaar. Leerlingen benoemen

Bij een éénrichtingsgesprek is één

ken ze niet. Vaak wachten leerlingen

leerling dominant. Hij of zij bepaalt de

de reactie van de ander niet eens

richting en inhoud van het gesprek. Er

af en beantwoorden ze hun eigen

er wel gesproken van ‘brains-on-the-

op de samenwerking, maar leidt niet

table’.

zonder meer tot transformatieve

mogelijke antwoorden, maar bespre-

worden geen of nauwelijks tegenar-

vragen. Ter illustratie: Ln4: “Je kunt ook

Welk-Woord-Weg

het verleden blijft bestaan uit losse

gumenten ingebracht en de nadruk

zeggen Willem Barentsz, want de anderen

De werkvorm Welk-Woord-Weg

feiten, gebeurtenissen en personen.

ligt op het formuleren van één ant-

waren Spaans...” Lln5: “Pluk de dag!”

Figuur 2: percentage van de verschillende soorten gesprekken.

gesprekken, waarin meerdere per-

woord. Dit soort gesprekken kunnen

Lln4: “…of Portugees” Lln5: “Ik weet

Resultaten: welke gesprekken
gingen kinderen aan?

persoon uit een rijtje moet wor-

Het onderzoek is uitgevoerd op vijf

voorkomen als een leerling meer

het weer. ‘Pluk de dag’ was toch in de

De resultaten laten zien dat de leer-

In het onderzoek is ook de kwaliteit

den weggehaald, is een manier om

verschillende scholen, bij zeven

kennis heeft of gemotiveerder is. Veel

Renaissance? O nee, dat was ervoor.”

lingen vaak een cumulatief gesprek

van de antwoorden geanalyseerd. Het

leerlingen te laten samenwerken en

verschillende docenten, in de boven-

van deze gesprekken hebben een

Lln4: “Of omdat een van hen Amerika

voeren (zie figuur 2). Ze denken in

reikt hier te ver om dat helemaal uit

over meerdere perspectieven te laten

bouw havo/vwo. Het doel was om te

start die lijkt op: Ln1: “O, dat weet ik.

heeft ontdekt.”

zo’n gesprek dus met elkaar mee en

de doeken te doen, maar de conclusie

nadenken. Deze werkvorm dwingt

beschrijven en te verklaren hoe leer-

Mensen gingen kijken naar de Grieken en

In een transformatief gesprek, ten-

onderzoeken samen één perspectief.

van die analyse is dat de tweede ver-

leerlingen om begrippen of personen

lingen redeneerden en tot antwoor-

Romeinen… naar de klassieke Oudheid.”

slotte, stellen leerlingen vragen aan

Opmerkelijk is dat bij de tweede, iets

sie van de WWW, waarin dus meer-

op verschillende punten met elkaar

den kwamen. Na een eerste ronde

De term cumulatief gesprek illus-

elkaar om samen tot diepere kennis

aangepaste versie van de WWW er

dere antwoorden gegeven moesten

te vergelijken, voordat ze er één van

is de opdracht iets aangepast om te

treert een gesprek waarin de leerlin-

en inzichten te komen. Ze dragen

veel meer samenwerking is (rechter-

worden, leidde tot kwalitatief betere

‘weg’ kunnen laten. Bovendien zijn er

bestuderen hoe de opdracht het leer-

gen positief samen aan het denken

nieuwe perspectieven of nieuwe

zijde van figuur 2). De cumulatieve

antwoorden. De antwoorden waren

meerdere antwoorden mogelijk (meer

lingengesprek beïnvloedde: leerlingen

en redeneren zijn. Ze helpen elkaar

kennis aan om elkaars inzichten uit

gesprekken zijn nog steeds dominant

beter onderbouwd en maakten meer

perspectieven), waardoor discussie en

moesten nu per WWW tenminste

om samen tot meer kennis te komen,

te dagen. Kenmerkend voor deze

en er is een toename van de transfor-

gebruik van historische begrippen.

gesprek gestimuleerd wordt.

twee verschillende antwoorden

maar bevragen elkaar niet kritisch of

gesprekken is dat in reacties op elkaar

matieve gesprekken. Tegelijk er is een

Als voorbeeld neem ik leerlingenge-

noteren. Er zijn dus twee datasets. In

nemen niet een ander perspectief in.

positief wordt voortgebouwd, maar

afname van de eenrichtingsgesprek-

sprekken tijdens het werken aan een

totaal zijn er 65 tweetallen opgeno-

Kenmerkend voor deze gesprekken

niet zonder meer wordt aangenomen

ken en vooral van de twistgesprekken.

WWW over de veranderingen rond

men en zijn er 642 antwoorden van

is dat een reactie op de ander bijna

wat de ander beredeneert: Lln6: “Hij

Deze verschuiving is mogelijk te

1500 . De WWW opdracht bestond uit

leerlingen geanalyseerd.

altijd begint met een bevestiging,

was de eerste daar.” Lln7: “Of als ze

verklaren, doordat in de tweede

drie rijtjes en een aantal aanvullende

Voor de analyse van de leerlingenge-

allemaal iets ontdekten dat ze niet bedoel-

versie aan de leerlingen expliciet werd

vragen (zie kader). Samen omvatten

sprekken keek ik naar hoe de leerlin-

den.” Lln6: “Ja, dat klopt, want Vasco da

gevraagd om meerdere antwoorden

ze drie belangrijke veranderingen

gen samenwerkten en of ze meerdere

Gama ontdekte inderdaad iets dat hij niet

te geven. Het lijkt erop dat leerlingen

rond 1500 (renaissance, ontdekkings-

perspectieven met elkaar bespraken.

wilde ontdekken, maar dat was bij Colum-

dan eerst, in een cumulatief gesprek,

reizen, reformatie). Ook leerlingen van

Mercer en Littleton omschrijven

bus toch ook het geval?” Lln7: “Klopt,

één perspectief bespreken en daarna,

de bovenbouw havo/vwo vinden het

samenwerking als: “...participants […]

maar dat was toch alleen bij die twee. Hoe

opnieuw in een cumulatief gesprek,

nog steeds lastig om samenhang te

engaged in a coordinated, continuing

zit het dan bij die anderen?” Dit soort

een tweede perspectief. Het expliciet

zien tussen die drie grote veranderin-

attempt to solve a problem or in some

gesprekken lijken op samen hardop

vragen om meerdere mogelijke ant-

gen. Ook voor hen geldt nog vaak dat

other way construct common knowledge.”4

nadenken. In Engelse literatuur wordt

woorden heeft dus een positief effect

(WWW), waarbij een begrip of

3
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Samen hardop
nadenken. In het Engels
wordt er wel gesproken
van ‘brains-on-thetable’.

spectieven tegelijk besproken worden.
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Conclusies
Er kunnen twee conclusies getrokken
worden uit dit onderzoek. In de eerste
plaats is duidelijk dat er verschillende

•	Bouw voort op bestaande (voor)

Ondernemen: de route
via nieuwsgierigheid
en verbeelding

kennis en aanwezige vaardigheden.
		 -	Niet alleen blijft kennis anders

vormen van leerlingengesprekken

los staan van andere kennis,

kunnen zijn en dat leerlingen de

maar het uitgangspunt is ook

neiging hebben om een cumulatief

dat het gaat om wat kinderen

gesprek te voeren: ze werken positief

wel weten en kunnen.

met elkaar samen, maar dagen elkaar
niet uit om andere perspectieven aan

•	Stimuleer het geven van meerdere

te nemen.

mogelijke antwoorden.

Ten tweede kan geconcludeerd wor-

-	Maak open opdrachten en vraag

den dat het ontwerp van de opdracht

naar alternatieve antwoorden.

mede de kwaliteit van samenwerking

-	Juist dit onderdeel staat vaak

en denken bepaalt. Bij het ontwerpen

op gespannen voet met andere

van opdrachten zouden daarom de

onderdelen van het onderwijs.

volgende ontwerpprincipes in ogen-

De dominantie van de technische

schouw genomen kunnen worden:

delen van taal en rekenen en de
wijze van toetsen bij methode- of

Velthausz, F., Winters, H., (2014), Jenaplan, school

1	

waar je leert samenleven, NJPV Zutphen, p. 31.
Petersen, P., (1927/1985), Het kleine Jenaplan,

2	

Stichting uitgeverij Doorbraak, Barendrecht, p. 28.
Deze artikelen zijn een bewerking van het pro-

3	

• Zorg voor een cognitieve wrijving.

citotoetsen, zorgen ervoor dat de

		 -	In de WWW gebeurt dat door-

neiging gestimuleerd wordt om

(2015), Knowing and Doing History. Learning

dat er een begrip of persoon

‘het goede antwoord’ te produce-

historical thinking in the classroom, PhD, Radboud

weggelaten moet worden:

ren.

Universiteit Nijmegen.

gewezen op het belang van
‘verwondering’6. Dat is een

motieonderzoek van de auteur: Havekes, H.G.F.,

Berna van der Linden

Berna’s boeken

Mercer, N., Littleton, K., (2007), Dialogue and the

4	

welk(e) dan?
		 -	In jenaplanliteratuur wordt er

“Wil je ondernemen, dan heb je je nieuwsgierigheid nodig. Naar de wereld en jouw
plek erin. Naar wat jij in de wereld teweeg kunt brengen. Voor een stamgroepleider
is er niets boeiender dan met een kind het pad te bewandelen van de verwondering
en het experiment”, zegt boekenrecensent Berna van der Linden. De toegangsweg tot
ieder project liep in haar stamgroep via de verwondering, die zij deed ontwaken via
een geheimzinnig voorwerp, toneel, een stelling, een schilderij of… via verhalen.

•	Stimuleer het onderbouwen van
de redenering
		 -	Op die manier wordt het

voorbeeld van cognitieve wrij-

denken en redeneren zichtbaar

ving, omdat het kind zich dan

(brains-on-the-table) en is er

afvraagt hoe iets te verklaren/

de mogelijkheid om samen tot

begrijpen is.

dieper leren te komen.

development of children’s thinking: a sociocultural
approach. London; New York, Routledge, p. 25.
Nystrand, M. (1997), Opening dialogue: Under-

5	

standing the dynamics of language and learning in
the English Classroom. New York: Teacher College

Een onbewoond eiland.
Geen telefoon. Begin
maar!

ontstaat en is opgebouwd. Daarbij

Wat had ik Ted van Lieshouts Wat is

waar het meisje terechtkomt zonder

kunst? Begin een eiland… graag binnen

telefoon. De stappen die ze moet

Harry Havekes in het kort

handbereik gehad, toen ik nog stam-

zetten om tot een zinvolle beleving

Na de lerarenopleiding voor geschiedenis en Nederlands heeft Harry geschiedenis en kunstgeschiedenis

groepleider was. Het boek refereert

te komen, verklaart hij nader door

aan alles wat achter het creatieve

middel van klassieke kunstwerken uit

proces van maken schuilt – of het

verschillende disciplines, van schil-

Press, p.18.
Velthausz, F., Winters, H., (2014), Jenaplan, school

6	

waar je leert samenleven, NJPV Zutphen, p. 33.

gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij voor beide vakken (en ckv) eerstegraadsbe-

te beginnen: een onbewoond eiland

nou kunst, techniek of ondernemen

derkunst en beeldhouwen tot film en

Ted van Lieshout

is, juist omdat niet alleen de leer-

mode. Bij alles wat ze onderneemt

Wat is kunst?

gierigheid maar ook de fantasie en

doen zich nieuwe uitdagingen voor

(Leopold 2020,144 pagina’s, € 24,99)

het verbeeldingsvermogen worden

waar ze een oplossing voor moet

geprikkeld.

bedenken. Ze mag gebruik maken

ren geschiedenis en kunstgeschiedenis opleidde. In 2015 promoveerde hij op een onderzoek naar hoe leerlin-

Een meisje komt op bezoek bij de

van haar creativiteit en voorstellings-

gen (geschiedenis) leren. In de periode 2007-2015 was hij bestuurslid en later voorzitter van Jenaplanschool

schrijver en vraagt: “Wat is kunst?”

vermogen.

de Peppels/de Canadas in Boxmeer. Sinds 1 januari 2020 is hij schoolleider van diezelfde jenaplanschool.

Aan de hand van haar eigen voor-

Ieder hoofdstuk draait om een

stellingsvermogen laat de schrijver

aspect, bijvoorbeeld verveling,

haar in stappen ervaren hoe kunst

niksen, uitvinden, maken, bestaan,

voegdheden haalde. Aansluitend doceerde hij twaalf jaar op Metameer, op alle niveaus van lwoo 1 t/m vwo 6.
Rond de eeuwwisseling heeft hij als eindredacteur een methode gemaakt voor geschiedenisonderwijs in de
onderbouw van het vo.
In 2004 is hij vakdidacticus en onderzoeker geworden aan de Radboud Universiteit, waar hij eerstegraadslera-

34
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ontwikkeling, scheppen, maar ook

Het is niet moeilijk in elk hoofdstuk

bij niet om gebruik te maken van

het normale bestaan. Zo wordt het

heden onbegrensd. Als je ruimte

iedereen zich erachter schaart. Zeb.

over de dingen die het meisje als

het begin van een kringgesprek te

elkaars kwaliteiten. Door elke stap te

huilen afgeschaft, is er een moppen-

inbouwt voor elkaars ideeën idem

zal fraaie filosofielessen opleveren,

oplossing heeft gevonden: bronnen,

zien. Er valt heel wat over te filoso-

evalueren volgt een nieuwe stap. De

winkel met goede en slechte grappen,

dito. Veel absurdisme borrelt er naar

door de vragen die het boek oproept.

een geit, vuur, hangmatten, grot-

feren en te bespreken. De schrijver

hele onderneming is geboren vanuit

dromen twee kinderen exact dezelfde

boven, maar…is het wel zo vreemd?

ten. Bij ieder onderwerp hoort een

tart het doorzettingsvermogen van

dit onmisbare creatieve proces, want

droom en doet de juf ook nog een

Dat blijft de onderliggende vraag.

verhaal, over het ontstaan of over de

het meisje door haar op een gegeven

eten is voeding voor de maag en

duit in het zakje door op een onmo-

De illustraties van Joren Joshua

beleving, over literatuur erover en

moment een week alleen te laten,

kunst is voeding voor de geest. Beide

gelijke datum te trouwen. Iedereen

passen naadloos bij het boek. Kunst

voorwerpen die bij de omstandighe-

zodat ze zelf op zoek moet naar

zijn onmisbaar.

feest natuurlijk mee, maar de ouders

en filosofie in een band, mooier kan

den horen.

een manier om te overleven en zich

niet, want die zijn nergens, omdat ze

haast niet. In de wereld van kinderen

In de linker kolom van iedere dubbele

teweer te stellen tegen verveling en

vasthielden aan het feit dat de dag

kan alles, auteur Gideon Samson

pagina vindt het gesprek tussen de

eenzaamheid. Stap voor stap worden

niet zou bestaan.

snapt dat. Vragen zijn het uitgangs-

auteur en het meisje plaats in grote

wegen gezocht om de ontwikkelin-

Dat is nou precies het grote verschil

punt, wetmatigheden gaan op de

letters, wit als het meisje iets zegt

gen aan te scherpen en te verheffen

tussen kinderen en veel volwassenen.

schop. Nou ja, áls je samen een

en zwart als de auteur antwoordt,

naar een volgend, hoger niveau. Op

Als je al het schijnbaar vaststaande

nieuwe realiteit overeenkomt, dan

met het thematische woord in een

een moment doet zich een onmoge-

durft te bevragen, zijn de mogelijk-

wordt dat de werkelijkheid, zolang

opvallende kleur met daarnaast de

lijke situatie voor, dan is de verbeel-

uitleg. Een prachtige vorm heeft het

ding het krachtige wapen om een

boek ook. De schilderijen die hij erbij

oplossing te zoeken.

gebruikt zijn groot afgebeeld, nu

De allerlaatste stap is een onbe-

eens alleen een belangrijk detail, dan

woond eiland met andere mensen,

weer het gehele werk. Het is een lust

die allen op zoek gaan naar een

voor het oog, maar dat niet alleen,

zinvol bestaan. Ze handelen, ze

het maakt het boek onmiddellijk ook

werken samen, ze overleggen en

een kunstobject op zichzelf. Iets dat

experimenteren, ze zoeken naar de

Aanvankelijk gedraagt Laila zich onge-

kunnen geven en draaglijk kunnen

je zal blijven gebruiken tot in lengte

juiste modus om een samenleving

ïnteresseerd. Het komt door alles wat

maken juist door naar Mia op zoek te

der dagen.

op te bouwen en vergeten daar-

ze als vluchteling uit Syrië heeft mee-

gaan. De nieuwe informatie die dat

gemaakt. Ze stelt zich tegendraads

brengt is soms verrassend, soms bijna

en onwillig op en is boos op alles en

onwerkelijk, maar daardoor ook zo

iedereen. Als ze – met frisse tegen-

sluitend en heel erg spannend. Beiden

zin – een stageweek moet draaien

zijn in hun gedrevenheid sterk. Het
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De parallelle levens van
een Syrische vluchteling
en een joods meisje

zowel Laila als bij de oude man dat
me ontroert. Intrigerend om mee te
maken hoe ze dat samen ontdekken,
hoe ze hun verdriet en pijn vorm

bij een oude joodse man vindt ze

durven loslaten van je eigen ang-

Gideon Samson

er per hoofdstuk dieper op in te

bij het opruimen van een zolder de

sten, je eigen wrok, je eigen oordeel,

Zeb.

gaan. De groep van juf Cato wordt

brieven van Mia, een joods meisje uit

gevormd door wat je ooit geleerd

Illustraties: Joren Joshua

onder de loep genomen door de ogen

de Tweede Wereldoorlog, en raakt in

hebt en hebt meegemaakt, zorgt

(Leopold 2018, 96 pagina’s, € 15,99)

van iedere leerling afzonderlijk. De

de ban. Wat heeft de auteur een rake

ervoor dat je in staat kunt zijn een

verhalen grijpen hier en daar terug

manier gekozen om de kern van het

nieuw beeld te vormen aan de hand

op elkaar. Zo’n groep is eigenlijk een

verhaal uit de doeken te doen. Zowel

van de nieuwe gebeurtenissen. Dat

onderneming op zichzelf en door de

Laila, als de oude man en natuurlijk

proces getuigt van moed en ontvan-

De woest wervelende
werkelijkheid van Zeb.
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Een meisje komt
op bezoek bij
de schrijver
en vraagt:
‘Wat is kunst?’

De nieuwkomer
in de klas is een zebra.
Niemand kijkt
daarvan op

samenstelling vinden er nogal wat

De brieven van Mia

Mia hebben directe raakvlakken met

kelijkheid.

onverwachte wendingen plaats. Nie-

Astrid Sy

elkaar. Hun levens lopen parallel en ze

Er zijn prachtige passages bij. Als

mand kijkt daarvan op, integendeel.

Illustraties: Djenné Fila

vinden elkaar in dezelfde angsten en

meneer Cohen, de oude man, kwaad

Zeb. De punt hoort erbij. En dat

Dat een nieuwkomer in de klas een

(Rose Stories 2020, 223 pagina’s, €

dreiging, al is het in een ander tijdsge-

wordt omdat Laila in zijn spullen

zet precies het boek in het juiste

zebra (Zeb.) is, maakt niet uit. Ieder-

15,95)

wricht, in een andere oorlog.

heeft zitten snuffelen, begrijpt ze

kader. Dat van de ‘niets is wat het

een gaat mee in de gedachte van de

Het boek maakt veel los. Het is het

ineens dat hij het recht heeft om boos

lijkt’-boeken, boeken die vragen om

ander, ook al tart het de regels van

ontwaken van het bewustzijn bij

te zijn, omdat “ze zijn herinneringen is
Mensenkinderen
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Een Syrisch meisje
ontmoet zichzelf
en het verleden in de
brieven van een joods
meisje

Coco krijgt een
vertrouwensvol duwtje
in de rug, om zo aan
zelfvertrouwen te
kunnen bouwen

binnengedrongen zonder hem om toe-

van de gebeurtenissen toen en nu,

stemming te vragen.” Je gedachten zijn

maar ze ontdekt tevens dat er altijd

van jou en niemand anders, tenzij je

een weg vooruit is, ook al ben je nog

ze openbaar maakt. Iets verderop als

zo jong of oud. Het laat zich niet

de oude man en Laila zover zijn dat

dwingen. De weg dient zich aan in

ze met elkaar in dialoog kunnen en de

ieders eigen tijd en eigen uur.Voor de

berusting aan de orde komt, zegt hij:
“We kunnen het verleden niet veranderen,
alleen de toekomst.” Dat biedt hun een

mogelijk het hel verhaal verslaat en

perspectief om actief op zoek te gaan

daarbij aangeeft hoe belangrijk het

naar de sporen van het verleden en

is om onpartijdig te blijven, ook al

dat zorgt voor een hele nieuwe kijk op

is dat soms moeilijk. In mijn hoofd

de zaak. Hoe spannend kan een boek

verschijnen nu een democratiespel

zijn, ook al is het… of juist omdát…

en muurkranten en kinderjournalen,

het een kinderboek is. De auteur

gesprekken over recht en onrecht,

slaat een stevige brug tussen heden

macht en persoonlijke belangen en

Ondernemen is vallen,
nog eens vallen en toch
weer opstaan

en verleden. Niet alleen wordt Laila

burgerzin. Aan het werk!

Sam vindt zichzelf een pechvogel,

den, omdat de spin hem influistert

omdat er bij alles wat hij onderneemt

het ook geluk is om precies te weten

steeds iets misgaat. Als je iets nieuws

tot hoe ver je kunt gaan.

probeert dan hoort vallen en opstaan

Als Sam onder de trap vandaan kruipt

erbij. Maar als je dat steeds overkomt,

ziet hij nog net een muisje wegrennen

brokkelt je enthousiasme om ergens

een muizenholletje in. Hij krijgt een

aan te beginnen langzaam maar zeker

heel grappig wachtwoord en wordt

af en planten onzekerheid en angst

zo klein als de muis zelf. Ze geeft hem

Wat een gaaf boek om kinderen te

er is een ‘Coco kan vliegen’-lied en

helpen steeds weer de eerste nieuwe

ook een versie van het lied met een

schreden te zetten naar een nieuwe

gebarentolk op YouTube. Hoe span-

overwinning. Als telboek doet dit

nend om met de hele groep samen

verhaal het ook goed: hoeveel kleine

aan iets nieuws te beginnen. De vraag

beestjes tel je? En is de rups echt op

blijft hangen of elk nieuw begin per

rode draad in het boek zorgt Basti-

elke bladzijde te vinden? Er zijn nog

definitie spannend is.

aan, de journalist die zo onpartijdig

losse grote kijkplaten in de handel,

zich bewust van de overeenkomsten

Iedere kleuter herkent
zo’n eerste keer

moeder haar en zorgt ervoor dat zij
in een vrije val komt. Mama had het

nen je op kan zonder misselijk te wor-

hun zaadjes.

een blauw droomdekentje, omdat een

Maryam Hassouni

Gelukkig heeft Sam, net als Coco,

mens van wollige dromen gelukkig

De kleine Coco staat nog in haar

vliegen, dat ze er zelfs een beetje

Hoekjes van geluk

iemand die hem troosten kan. Zijn

wordt. Sam weet maar al te goed

babydons als zij eraan toe is om de

overmoedig van wordt.

Illustraties: Ramona Treffers

moeder zegt: “Sam, een ongeluk zit in

wat hij wil dromen. Nu voelt hij zich

grote wereld te verkennen. Maar als

Loes Riphagen schreef, tekende en

(Rose Stories 2017, 32 pagina’s,

een klein hoekje, maar geluk ook. Geluk

niet langer een pechvogel maar een

je iets wil ondernemen, betekent het

deed de vormgeving. Het kloeke

€ 14,95)

zit in veel kleine dingen en soms moet je

geluksvogel en als ze hem roepen om

wel een sprong in het ongewisse.

formaat en de vele kijkplaten zijn

er wat langer naar zoeken.” Dat is een

een feestje te vieren met zijn vrien-

Daar is, naast het verlangen, zelf ook

een grote ontdekkingstocht voor

startsein voor Sam om een speur-

den, komt hij vlug tevoorschijn. Als

moed en doorzettingsvermogen voor

de lezer. Want naast de kleine Coco

tocht te maken naar het geluk. In

Sam geen pech had gehad, had hij het

nodig. De voordelen van zelf kunnen

blijkt er nog een nietig kleine rups

zijn beleving wordt zijn wereld groot

geluk misschien wel nooit ontdekt.

vliegen, net als mama, ziet Coco

volkomen met haar mee te leven en

en kleurrijk en leidt een klein rood

wel: vrienden maken, mooie vormen

in haar voetsporen te treden tijdens

vogeltje hem naar een grote wijze

vliegen, eten wat je zelf wilt. Maar

deze spannende onderneming. De

vogel, die nog nooit van zijn leven een

tegelijk ziet ze ook wat er mis kan

herkenning zal groot zijn. Ieder kind

pechvogel had ontmoet.

gaan: keihard naar beneden donde-

kent een eerste keer, in de onder-

Door het boek heen krijgt Sam allerlei

Coco kan het

ren, gevaar dat loert.

bouw zitten ze midden in die fase.

aanwijzingen om zich gelukkig te voe-

(Gottmer 2019, 40 pagina’s, € 14,99)

Wat er op zo’n moment nodig is, is

Hoe overwin je dan de angst? Wat fijn

len. Blij zijn door bijvoorbeeld ineens

iemand met een rotsvast vertrouwen

dat Coco iemand heeft, die weet dat

te kunnen vliegen, een briefje met

in jouw kwaliteiten. “Ga maar”, zegt

het lukken zal. Coco krijgt een duwtje

‘Soms moet je jezelf kietelen’ vinden,

haar moeder, “Je kan het.” Als Coco’s

van vertrouwen in de rug, om zo aan

waarna hij in het land terechtkomt

angst nog steeds te groot is, helpt

zelfvertrouwen te kunnen bouwen.

waar een suikerspinnenfabriek staat,

072021

een spin en leert hoeveel suikerspin-

bij het rechte eind: Coco kan zo goed
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iets waar Sam dol op is. Hij ontmoet

‘Een ongeluk zit in een
klein hoekje’, zegt Sams
moeder, ‘Maar geluk ook.
Zoek het!’
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Arjen
Achterop

Ondernemingslust,
de Musical
Arjen Tabak

Na deze column ga ik mijn klas schrijven. Ze moeten

tin. Het oudste lid van Cambuur klimt via het haar van

eraan herinnerd worden dat ze eigen muziek, melo-

Rapunzel omhoog op de hit van Dua Lipa, We’re Good.

dietjes, songs, hits, sfeermuziek van huis moeten mee-

Zoiets.

nemen voor de musical.
We doen weg wat niet leuk is. We houden wat leuk is.
Dat wil zeggen, musical… ik denk niet dat er veel

Zijn allemaal eigenaar. Dummie de Mummie komt uit het

gezongen gaat worden. Het is een jongensklas (vijftien

haar van Rapunzel gerold? Hmm… ingewikkeld.

jongens, zes meisjes) en ze zijn niet zo dol op zingen.
Dansen des te meer. Groove Me: “Mogen we nog even het

Niet eindeloos teksten instuderen. We improviseren. Als

karaokestukje doen?” En dan wordt er gehakt, worden

het maar ongevéér zus en zus en zo gaat. Lukt dat niet?

er rondedansjes gemaakt, ontstaan er plots hele haka’s

Dan hebben we een reddingsbrigade. Slaat de planken-

zoals de Maori’s op Nieuw Zeeland doen.

koorts toe, ontdek je opeens je moeder met zakdoek in
de zaal, wordt het je duidelijk dat het om je laatste uurtje

In de musical… laten we het afscheidsoptreden noe-

basisschool gaat? …dan rent Rappe-Rindert het podium

men… mochten ze allemaal een eigen personage inbren-

op… of Juist-Juist-Juist-Jildou… Wegkwijt-Watze.

gen. Mijn school staat net onder Leeuwarden en Cambuur, de Leeuwarder voetbalclub, is kampioen geworden

Veel vertrouwen in de kinderen? Zeker. Maar dat is niet

en gepromoveerd naar de Eredivisie. De helft van de

nodig. We gaan een enorm leuke tijd tegemoet. Lek-

personages in de eindvoorstelling zijn allerlei Cambuur-

ker veel lachen met elkaar. Uitproberen. Vallen, vallen,

figuranten waar ik werkelijk nog nooit van had gehoord:

opstaan. Open staan voor elkaar. Oude scenes anders

de kantinebaas, de lijnentrekker, het oudste lid van de

uitproberen. Met nieuwe muziek, verse personages.

club. De jongens kruipen graag in hun huiden voor het

En vooral het vertrouwen hebben dat we elkaar zullen

laatste optreden van het jaar. De meiden hebben onder

opvangen. Goed om zo het jaar met elkaar af te sluiten.

anderen MegaMindy, Rapunzel, Dummie de Mummie en
Katrien Duck ingebracht.
Arjen Tabak is leerkracht, onderwijskundige
Of we al enig idee hebben van een verhaal? Nee, eer-

en eigenaar van Onderwijs doe je samen.

lijk gezegd niet. Hoe we dat dan gaan doen? We gaan
confrontaties opzoeken: de kantinebaas en Katrien
Duck hebben een sollicitatiegesprek met MegaMindy en
Robert Mühren voor het elftal op de muziek van Raspu-
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