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Het was een mooie verrassing toen ik door de redactie 

van Mensenkinderen werd benaderd voor een gast-

hoofdredacteurschap. Voor dit nummer mocht ik een 

thema aangeven. Na 45 jaar jenaplanervaring was het 

niet eenvoudig om te kiezen wat voor mij een belangrijk, 

misschien het belangrijkste, thema is geweest. Uiteinde-

lijk koos ik: LEF. Voor mij is het een 

fenomeen dat in mijn loopbaan 

een belangrijke rol heeft gespeeld.

Op veel momenten in je leven 

neem je belangrijke beslissingen. 

Steeds moet je een bepaalde weg 

kiezen en als onderwijsvernieuwer 

is dat vaak een route, die voor 

anderen juist niet vanzelfsprekend 

is. En elke keer is er weer de strijd 

in jezelf om mee te gaan met de 

meerderheid of om toch vast te 

houden aan je eigen principes. Het 

jenaplanconcept heeft mij altijd 

geholpen om mezelf te overtuigen 

om die eigenwijze beslissingen te 

nemen, niet de makkelijke weg 

maar mijn juiste weg te kiezen. 

Gelukkig had ik steeds mensen om 

me heen, die me begrepen, die me 

steunden, die met me mee op deze 

weg wilden.

Met dit thema wil ik ook anderen stimuleren om lef te 

tonen en vast te houden aan je persoonlijke overtuiging. 

Juist wij jenaplanners doen het anders! En daar hebben 

we hele goede redenen voor, we hebben namelijk een 

ijzersterk concept, ontwikkeld in de praktijk, onderbouwd 

met wetenschap. Als we dat concept verbinden met de 

Inhoud

kennis van nu, dan is de jenaplanschool de meest actuele 

school die kinderen op een prachtige manier voorbereidt 

op hun toekomst. Je overtuiging gebaseerd op het jena-

planconcept moet je blijven uitleggen, blijven gebruiken 

om duidelijk te maken waarom je je onderwijs op jouw 

manier wilt organiseren. Waarom je op deze manier 

kinderen wilt voorbereiden op hun 

wereld van de toekomst.

In de besprekingen met de redac-

tieleden was het een feest om over 

dit thema met elkaar te praten, 

duidelijk te maken welke invulling 

ieder geeft aan het thema LEF. 

Prachtig om te lezen hoe het thema 

op heel verschillende manieren is 

uitgewerkt. Dank daarvoor. Geert 

heeft samen met mij enkele mensen 

met lef geïnterviewd. Mensen, die 

mij inspireerden door hun aanpak, 

het volgen van hun eigen weg en de 

successen die ze daardoor beleef-

den. Het zijn voorbeelden van de 

‘aanpak-met-lef’. Een aanpak met 

een duidelijk doel voor ogen, waar-

aan gewerkt wordt met een tome-

loze energie. Naoko, Alette en Hans, 

bedankt voor jullie samenwerking!

 

Graag wens ik iedereen veel LEF toe,  

niet voor jezelf maar voor de kinderen!

 

Hubert Winters
Gasthoofdredacteur Mensenkinderen

Lef
‘Les hebben’ verstond Geert Bors 
heel even toen gasthoofdredacteur 
Hubert Winters zijn thema 
bekend maakte. Dat klonk wat 
wezensvreemd uit de mond van 
de JAS’er. ‘Nee, L-E-F’, antwoordde 
Hubert. Vele voorbeelden volgden. 
Van een schoolleider die een touw 
door zijn hele gebouw spande, toen 
de inspecteur opnieuw langskwam 
op zoek naar ‘de rode draad in 
de schoolvisie’ tot de gedreven, 
gedegen inzichten van de Japanse 
jenaplaninitiator Naoko Richters en 
het visierijke leiderschap van Hans 
Thissen. Met recht poken zij het 
pedagogische vuur stevig op./GB
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“Het ontbreekt gewoon aan lef!”, zei 

Hubert Winters tijdens de online-re-

dactievergadering. Hubert stak een 

vurig betoog af voor meer lef in ons 

jenaplanonderwijs: “Gewoon durven! 

Doen!” Ik schreef ondertussen ‘Tsjak-

kaa!’ op mijn bureauonderlegger.

Ik haal zelden mijn motivatie uit tsjak-

kaa!-achtige speeches. Daar word ik 

eerder recalcitrant of melig van. Eerst 

iemand die heel hard roept dat je het 

kán en daarna ga je over hete kolen 

lopen. Voelt voor mij toch vreemd. Ik 

zou juist trots zijn als ik degene zou 

zijn in het groepje die roept dat het 

misschien verstandiger is om juist 

níet over hete kolen te lopen. Vooral 

omdat je, als je aan de overkant bent, 

niet echt ergens anders bent aange-

komen, je staat gewoon twee meter 

verderop. En ook: omdat het heel erg 

heet is.

Maar mijn tsjakkaa!-aantekening 

bleek misplaatst. Vol voorbeelden van 

lef op jenaplanscholen die er op een 

bepaalde manier voor zijn gegaan, 

nam Hubert me mee in zijn verhaal. 

Voorbij de voorbeelden van anderen 

heeft Hubert dat lef in zijn passie 

voor jenaplanonderwijs natuurlijk 

ook. Maar wel uitgevoerd met beleid 

en goede kennis van zaken. Want lef 

alleen is leeg, buitenkant, een trucje. 

Een manier om ongeschonden aan 

de overkant te komen. Terwijl bij 

echte lef het risico op mislukken zeker 

aanwezig is en meer is dan alleen 

maar op de blaren zitten. Zo gaf hij 

een voorbeeld van een directeur die 

met humor en lef glansrijk zijn baan 

verloor: gevraagd tijdens een visitatie 

om meer rode lijn aan te brengen in 

zijn school, had de schoolleider bij het 

volgende inspectiebezoek een paar 

bollen rode wol door de hele school 

gespannen.

 

Levend taalonderwijs met lef
Lef maakt wel degelijk onderdeel 

uit van ons onderwijs, van onze 

Kees opent

Als lef gepaard gaat met Tsjakkaa!-kreten en lopen over hete kolen, is Kees Groos niet je man. 

Want kretologie is zo leeg en hete kolen doen best pijn. Even dacht hij die teneur te horen, toen 

gasthoofdredacteur Hubert Winters zijn thema ‘lef’ introduceerde. Maar meteen daarna 

besefte Kees dat Hubert hem en alle jenaplanners aanspoort tot iets heel anders: wil je 

Jenaplan echt leven, dan vraagt dat om gedrevenheid.

 

Hete kolen 
en opgepookte 

vuurtjes

Kees Groos

Jij wilt een 
rode lijn zien? 
Oké, dacht de 
schoolleider, 

en spande rode 
bollen wol op 
door de hele 

school

Gaan we niks vergeten als we bezig 

zijn? Wat betekent het als de resul-

taten van de kinderen kelderen? Wie 

kan dan het gesprek met ouders aan-

gaan? Kortom, wat als het niet lukt of 

gaat zoals we hopen?

Mijn team wil heel graag en ja, ze 

hebben lef. Toch merk je bij sommi-

gen nog een aarzeling – niet omdat ze 

niet willen, maar eerder omdat ze het 

goed willen doen! En het goed doen 

moet met beleid en een goede kennis 

van zaken. Dat is geen truc. Soms is 

het (nog) niet zetten van een stap, of 

je even goed achter de oren krabben 

hoe je die stap gaat zetten, ook een 

vorm van lef tonen. Maar tegelijkertijd 

blijft er een nog onbekende wereld 

aan de andere kant. Je moet een keer 

de eerste stap zetten.

Die cruciale eerste stap
Het lopen over hete kolen om over 

hete kolen te kunnen lopen is vrij 

zinloos. Maar Indiana Jones moest in 

‘the last crusade’ een eerste stap zetten 

op een onzichtbare brug over een 

peilloze diepte. Dat moest, natuur-

lijk, om zijn vriendin te redden. Hij 

moest alles loslaten en vertrouwen 

op zijn onderzoek, kennis en intuïtie 

en het lukte. De brug was er gewoon! 

Ik denk dat we dit met het team ook 

gaan meemaken. De eerste stap op 

een onzichtbare brug – die vraagt 

het meest acuut om lef. Daarna is 

het gewoon gaan! Het is Hubert niet 

gelukt om mij over hete kolen te laten 

lopen en dat was ook niet zijn doel. 

Het is hem wel gelukt om het vuurtje 

van binnen weer even goed op te 

stoken!

 

Redacteur Kees Groos is  

stamgroepleider en adjunct-directeur 

in Boxmeer

Illustratie: Stijn Ruijzenaars

den met als hart het stamgroepwerk. 

Dat betekent dat de losse elemen-

ten van taalverzorging, schriftelijk 

taalgebruik, woordenschat, lezen en 

mondeling taalgebruik als losse stuk-

jes betekenisvol onderdeel moeten 

gaan worden in een grote stamgroep-

werk-puzzel.

We zijn de eerste stappen aan het 

zetten. Hoe gaan we taalverzorging 

aanbieden? We hebben een visie 

gevormd, een leerlijn gemaakt, heb-

ben uitgangspunten geformuleerd 

en zijn druk aan het experimenteren. 

Maar dat betekent ook loslaten. Losla-

ten wat je hebt, loslaten van de stabi-

liteit en het bekende. Wat gebeurt er 

met de voortgang van kinderen als we 

het anders gaan doen. Hoe volgen we 

de kinderen, hoe gaan we toetsen? 

schoolgemeenschap in Boxmeer. We 

zijn een groot proces begonnen om 

levend taalonderwijs te realiseren op 

onze school. Betekenisvol in relatie 

tot elkaar, alle taaldomeinen aanbie-
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Hans Thissen. Die naam valt als een 

van de eerste als gasthoofdredacteur 

Hubert Winters denkt aan school- 

leiders-met-lef. In september 2020 nam 

Hans afscheid van jenaplanschool 

De Lanteerne. En dat bleef ook in de 

Nijmeegse gemeenschap niet onopge-

merkt: bij zijn pensionering ontving hij 

uit handen van burgemeester Hubert 

Bruls de Zilveren Waalbrugspeld, die 

uitgereikt wordt aan mensen die zich 

minimaal tien jaar op bijzondere wijze 

hebben ingezet voor stad en samen-

leving.

Vooral de leer- en wereldpleinen van 

De Lanteerne werden geroemd. En 

Bruls adresseerde Hans’ neiging zelf 

op de achtergrond te blijven: “Er is 

soms geen ontkomen aan: als je iets 

opbouwt bij mensen in deze wereld, 

dan mag je er ook wel eens op wor-

den aangesproken. Als het fout gaat 

zijn we er tenslotte ook altijd bij om 

de directeur c.q. de burgemeester de 

schuld ervan te geven. Maar als de 

directeur of de burgemeester eens 

iets goeds doet, mag dat ook gezegd 

worden.”

Precies die tere balans, tussen ener-

zijds Hans Thissens bescheiden 

opstelling en anderzijds zijn doortas-

tende aanpak, gebaseerd op een goed 

geijkt pedagogisch kompas, zal in 

ons gesprek voortdurend aanwezig 

zijn. Hans zelf houdt die balans in de 

gaten: hij wil schoolleiders een hart 

onder de riem steken en De Lanteerne 

als inspirerende mogelijkheid laten 

zien, maar het interview mag géén 

Hans Thissen-show worden.

Als de schermpjes van onze ontmoe-

ting aanschieten, duikt Hans meteen 

in zijn relatie tot Hubert en hoe ze 

elkaar, als docent en schoolbegeleider, 

in de jaren ’90 goed leerden kennen 

in de onderwijswereld van Boxmeer. 

Het verhaal van Metameer is vaker 

verteld (zie bijvoorbeeld MK151): het 

dorp had een zieltogende oude lts 

en het was Peter van Dijk – directeur 

van een jenaplanbasisschool met drie 

vestigingen in Boxmeer en omgeving 

–die geopperd had om te kijken naar 

de mogelijkheden voor een jenaplan-

vo-school. Hans: “We hadden een 

groot gebouw, bijna leeg, waarin we 

konden pionieren met het mandaat 

van een éénpitter. We kregen ruimte, 

geld, er was enthousiasme, er was 

conceptuele ondersteuning.” Hans 

was in Boxmeer docent gymnastiek 

en maatschappijleer, decaan en later 

ook teamleder. “We begonnen als een 

Gideonsbende. Met 25 leerlingen. En 

met maar één streven: hoe kunnen wij 

de meest pedagogische school in de 

regio zijn?”

 

Geert: Begrijp je dat Hubert bij het 
thema ‘lef’ aan jou dacht?
“Ik ken Hubert een beetje en ik snap 

hoe hij bij dat thema komt. En toch wil 

ik het begrip meteen wat opschuiven: 

voor mij is lef eigenlijk iets dat past 

bij een puber of een branieschopper. 

Ik spreek liever van ‘moed’. Het is een 

mooier woord, omdat... het moedige 

mensen vraagt om veranderingen 

teweeg te brengen.”

 

Wat is moed meer dan lef?
“Met ‘moedig’ bedoel ik dat je je eigen 

gedrag in beeld hebt en bereid bent 

om daar bewust naar te kijken, het te 

ontwikkelen. Als je dat met een aantal 

mensen doet, kom je tot een goede 

energie. Want: leren vermoeit nooit. 

Met moedige mensen kun je van een 

overlegcultuur naar een werkcultuur 

en, nog verder, tot een leercultuur 

komen. Je komt heel ver als je een 

team daar kunt brengen.”

 

Prachtig om moed zo nadrukkelijk 
onderdeel te laten zijn van je leider-
schap en daarmee van je schoolcul-
tuur. Het begint dus bij jezelf regel-
matig onder ogen komen en vanuit 
die zelfkennis handelen?
“Ja. Moed is lef met het hoofd erbij. Ik 

was ook ooit een lefgozertje, grenzen 

uittestend omwille van het recalcitrant 

zijn zelf. Daarmee is ‘lef’ voor mij mis-

schien te extern, te veel op effectbe-

jag, gericht. Er is een mooi verhaal van 

een Indianenvader die zijn zoon alleen 

de wildernis instuurt –een traditionele 

initiatie om tot de volwassen wereld 

toe te treden. De vader geeft zijn jon-

gen twee tassen mee. In de ene zit 

angst, in de andere tas moed. Dat is 

de les die de jongen in de overgang 

naar jongvolwassene te doorleven 

heeft: angst en moed gaan samen. 

Een prachtige parabel, maar het geldt 

ook voor de koers die je als school te 

varen hebt: je hebt je angsten aan te 

gaan om het anders, op jouw manier 

en met volwassen verantwoordelijk-

heid, te kunnen doen.”

Moed is lef 
met het 

hoofd erbij

Gymleraar. Decaan. Teamleider. Dat was Hans Thissen in het Boxmeerse vo-landschap, 
voor hij besloot schoolleider te worden in het primair onderwijs. Hij zag namelijk met 
hoe weinig zelfvertrouwen brugklassers binnenkwamen. Dat moest anders kunnen. 

Pedagogischer. Met meer zicht op hun talenten. Meer gewend zelf te kiezen. Een gesprek 
over lefgozers en wijze moed. En over de kracht van de dialoog.

Het 
grote
interview

Interview: 
Geert Bors en Hubert Winters

met oud-NJPV-voorman 
Hans Thissen

We begonnen met 
één streven: 

hoe kunnen wij de 
meest pedagogische 

school in de regio zijn?
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Hoe breng je die existentiële les over 
in een organisatie waar de alledaagse 
beslommeringen het uitzicht op een 
pedagogische bedoeling gemakkelijk 
kunnen belemmeren?
“Je kunt je als schoolleider elke dag 

afvragen: heb ik zelf de uitnodiging 

gedaan naar mijn collega’s om zich 

met die vragen bezig te houden? Je 

kunt je teamleden voorleggen: ‘Als 

je de moed zou hebben je angsten onder 

ogen te komen, wat zou er dan in je groep, 

in onze school, gebeuren?’ Daarmee kom 

ik bij een heel wezenlijk punt van lei-

derschap: de dialoog. Logos is ‘woord, 

rede’ en het Latijnse voorzetsel ‘dia’ 

betekent ergens doorheen gaan. Het 

geeft beweging aan, stroming. Het 

voeren van een goede dialoog moet je 

leren. Dat gaat van discussiëren naar 

het hebben van een vaardige discus-

sie, naar de ‘crisis in het vat’, waarbij 

je durft om samen in onenigheid te 

blijven en elkaar te blijven bevragen. 

Dan pas kom je bij wie je wilt zijn en 

waar je samen naartoe wilt. Een echte 

dialoog duurt ook twee of drie uur. En 

in het geven van richting aan je peda-

gogiek, aan je cultuur van samenwer-

ken, zijn die uren de enige momenten 

waarop je invloed kunt hebben op de 

koers van je organisatie.”

 

Het klinkt daarmee of de dialoog je 
belangrijkste instrument als leider is 

om voeling te hebben met je team 
en om richting te geven. Klopt dat?
“Ja. Het voeren van een professionele 

dialoog heeft me geleerd dat je af kunt 

stappen van het democratische model 

van ‘de meerderheid beslist’, want 

wanneer in een team bijvoorbeeld 

een 2/3 meerderheid ergens vóór 

is, kan er ook 1/3 van je team tégen 

zijn. Dan heb je dus geen draagvlak. 

Een goede dialoog is gedragen door 

iedereen, omdat iedereen betrokken 

is én invloed heeft. Waar je samen 

bij uitkomt, ís dan al gedragen op 

het moment dat je tot een beslissing 

komt.”

 

Heb je een voorbeeld?
“Ik denk nu aan een situatie waarin 

er ook moed nodig was. Toen ik net 

op De Lanteerne begon, viel me op 

dat in de voorbereidingsweek aan het 

eind van de zomervakantie mensen 

afzonderlijk de school binnenkwamen. 

De ene bouw kwam op woensdag; 

en hier kwam iemand op donderdag; 

sommigen op vrijdag. Ik stelde: ‘Is het 

niet verstandig om een tweedaagse te 

houden om elkaar weer te ontmoeten, 

de teams te bepalen, de school netjes 

te maken? Dat doe je toch samen en 

niet alleen?’ Het gesprek dat volgde, 

zal ik nooit vergeten. Hakken in het 

zand: ‘Jij wil mij vakantiedagen afne-

men.’ Ik zei: ‘Laten we een dialoog 

houden. Wat daar uitkomt, zal de rich-

ting van de school bepalen.’ Die dia-

loog kwam er. Er zat een aantal colle-

ga’s met een ‘no way’-houding. Pas na 

anderhalf uur kiepte het gesprek om. 

Iemand zei: ‘Eigenlijk is dít samenwer-

ken, samen voorbereiden. Dat heb ik 

gemist.’ Niet iedereen dacht zo. Er was 

ook ruimte voor degenen die tegen 

waren. In de dialoog kwamen zij tot 

het standpunt: ‘We willen het een 

kans geven, zo’n tweedaagse. Maar als 

het niet oplevert wat we ervan ver-

wachten, dan willen we kunnen terug-

keren naar hoe het was.’ Dat werd de 

eindconclusie. De tweedaagse werd 

een enorm succes. Het team ging met 

veel zin het nieuwe jaar in en de twee-

daagse is als standaard in de school-

cultuur opgenomen.”

 

Om het preciezer te maken: waar 
schuilt voor jou moed in dit voor-
beeld?
“Het is een voorbeeld waarin je als 

schoolleider iets voor je ziet, maar de 

moed moet hebben om het in relatie 

te brengen: ik kon het mooi bedacht 

hebben, maar ik had angst dat ik het 

team niet zou bereiken. Veel school-

culturen blijven lang hangen in de 

puberfase. De puberteit is an sich niet 

negatief – je moet er doorheen – maar 

als schoolleider wil je een beweging 

herkennen en in gang zetten die het 

mogelijk maakt om naar volwassen-

heid te groeien. Daarvoor zijn die 

twee tassen van die Indianenzoon van 

zojuist ook belangrijk: angst en moed 

als communicerende vaten. Als je de 

angst of een gebrek aan vertrouwen 

van een collega die nog niet zover is 

niet erkent, raak je hem of haar kwijt. 

Er moet ruimte zijn voor zo’n teamlid 

om te zeggen: ‘Ik nog even niet.’ En 

tegelijk moet duidelijk zijn dat die-

gene niet in de weg mag gaan liggen 

van iemand die een voorsprong wil 

nemen.”

 

Hier treedt die veelgehoorde wijs-
heid aan het licht dat je team ook 
een stamgroep is.
“Precies. Je zit meteen bij het thema 

differentiatie. Ook in een schoolteam 

moet je erkennen dat je veel meer 

verschillen hebt dan je zou denken op 

basis van ‘iedereen heeft hetzelfde 

pabodiploma’. Het gaat er juíst niet 

om ‘alle neuzen dezelfde kant op te 

krijgen’. Dat klinkt wel aardig, maar 

dan zul je zien dat een goed plan 

een zachte dood sterft nog voor het 

begonnen is.”

 

In 2009 maakte Hans Thissen de 

overstap van het voortgezet naar het 

primair onderwijs op jenaplanbasis-

school De Lanteerne in Nijmegen. Die 

overgang kwam omdat de vo-school 

in Stevensbeek toegroeide naar een 

model waarin hij zich minder thuis 

voelde. Maar vooral door wat hij in de 

loop van de jaren merkte als onder-

bouwteamleider: hij registreerde 

hoe veel brugklassers de school in 

kwamen, met weinig zicht op wie ze 

waren. Na lang nadenken waagde hij 

de sprong, “op basis van de motivatie 

dat ik vind dat élk kind van de basis-

school behoort te komen met een 

rugzak vol zelfvertrouwen.”

 

Een ambitieuze sprong. Wist je 
meteen hoe je die rugzakken kon 
vullen?
“Door de school te vullen met profes-

sionals die de kinderen hun eigen pad 

durven te laten lopen. Ik denk nu aan 

mijn kleinkinderen en hoe leuk het is 

om ze te volgen in hun ontwikkeling. 

Als opa loop ik mee, volg ik de blik 

van hun interesse. Op welk moment 

moet een kind zich gaan aanpassen 

aan de ouder? Er is die welsprekende 

metafoor, die iedereen zal omarmen, 

dat onderwijs ‘niet het vullen van 

een vat’ is, maar ‘het ontsteken van 

een vuur’. Hoe doe je dat in een sys-

teem dat overloopt van methodes, 

methodieken en toetsen? Waarom 

moet een kind op achtjarige leeftijd 

een of andere score halen? Het heeft 

me altijd gefrustreerd dat we het niet 

georganiseerd krijgen om een kind te 

volgen in zijn ontwikkeling.”

 

Wat is jouw pedagogische antwoord?
“De keuzevrijheid van kinderen wordt 

relatief vroeg de nek omgedraaid. 

Daarom vind ik talentontwikkeling 

belangrijk. Zorgvuldig kijken welke 

interesses en mogelijkheden boven 

komen. En dan bedoel ik alles – van 

reken- tot sporttalent, van muziek tot 

taal. Als je kinderen de ruimte geeft 

hun nieuwsgierigheid te volgen, willen 

ze ook begrijpen, iets onder de knie 

krijgen, goed worden. Wat je dan als 

De keuzevrijheid 
van kinderen wordt 

relatief vroeg de 
nek omgedraaid. 
Daarom vind ik 

talentontwikkeling 
belangrijk

 In een schoolteam 
heb je veel meer 

verschillen dan je 
zou denken. Leiding 

geven gaat juist 
niet om ‘alle neuzen 

dezelfde kant op’
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school te organiseren hebt – en dat 

vraagt goede, aandachtige, pedago-

gisch en didactisch stevig onderlegde 

stamgroepleiders – is enerzijds dat 

de kinderen experts ontmoeten die 

hen verder helpen. En anderzijds een 

omgeving die het hen mogelijk maakt 

om te oefenen, om zich te bekwamen 

in hun talenten.”

 

Komt ieder kind dan ook de onder-
wijsdoelen, die we allemaal ook 
belangrijk vinden, voldoende tegen?
“Doelen aftikken in een cultuur waarin 

toetsen zo centraal zijn komen te 

staan, werkt veel onzekerheid en frus-

tratie in de hand. Het vraagt heel wat 

van schoolleiders en stamgroepleiders 

om anders dan in die dominante 

stroom te denken. Om het kind als 

vertrekpunt te nemen. Om échte keu-

zes aan je kinderen voor te leggen en 

vanuit die interesses het kind te vol-

gen. Neem de platte keuzes die we in 

het algemeen voorleggen: een kleuter 

wil bijvoorbeeld niks liever dan werken 

in de bouwhoek, maar daar zat het 

gisteren en eergisteren ook al en dat 

mag het pas weer kiezen als het alle 

andere hoeken ook heeft gehad. Maar 

wat als je een kind hebt dat supergeïn-

teresseerd is in de bouwhoek en daar 

het liefst altijd zou zitten? Dan bouwt 

het na een paar jaar een knikkerbaan 

die jij niet meer kunt volgen.

Daarmee wil ik niet zeggen dat we 

niet vanuit doelen moeten werken. 

Integendeel, doelen helpen kinderen 

zichzelf serieus te nemen in wat ze 

leren. Maar neem ze dan wel mee in 

die doelen. De kracht van een goede 

stamgroepleider is om het cursorische 

deel van het onderwijs precies op het 

goede moment te laten langskomen. 

Daar ligt de verleidingskunst die 

iedere pedagoog zou moeten hebben: 

door verbanden te laten ervaren tus-

sen instrumentele doelen en zijnsas-

pecten van het kind voed je het zelf-

vertrouwen. Precies dat brengt werken 

en spelen weer een laagje dieper. Zie 

de mogelijkheden en streef altijd naar 

die diepere laag. ”

 

Telkens wanneer Hans op die manier 

stellig wordt, maakt hij een pas op de 

plaats. Het klinkt hem dan opeens zo 

voorschrijvend in de oren. Hij had het 

ook makkelijk, kan hij op zo’n moment 

zeggen: hij stond op een school met 

veertig stamgroepleiders. “Iedereen is 

wel ergens een expert in, dus wij kon-

den de interesses van kinderen goed 

begeleiden.” Ook roemt hij de exper-

tises van zijn stafleden – José Berndt 

en Ria Kocken [nu de directie van De 

Lanteerne, red.] - waardoor hij ruimte 

kreeg voor de bredere ontwikkeling 

van de school. “Waar ik op hoop, als 

mensen dit lezen”, zegt hij, “is dat je 

het niet ziet als een belerende vinger, 

maar als een verleiding is om meer te 

willen weten, om bezig te blijven met 

je vak. Zo ken ik Hubert en Freek ook: 

de pedagoog is in staat het kind een 

volgende stap te laten zetten. En iets 

soortgelijks geldt voor schoolleiders, 

want het kan een heel eenzaam vak 

zijn. Iedereen heeft wel iemand nodig 

om op nieuwe ideeën, tot nieuwe 

stappen, te komen. Gedeeld leider-

schap gaat over gebruik maken van 

elkaars kwaliteiten zodat één en één 

drie wordt.”

 

Je begon er mee dat er ‘moedige 
mensen nodig zijn om veranderingen 
teweeg te brengen’. Ben jij een ‘ver-
anderaar’?
“Ik houd van langzaam veranderen. 

Want langzaam veranderen gaat 

sneller dan snel veranderen. Je hebt 

geduld nodig. Je zult momenten 

tegenkomen, waarop je het even kwijt 

bent en het dan wat later ineens weer 

hebt. Wat nodig is, is vertrouwen en 

moed – elke dag weer – om je in de 

goede richting te blijven wijzen. Er zijn 

mensen die Petersens onderwijsvisie 

utopisch noemen. Terwijl die utopie 

wel haalbaar blijkt, als je kijkt naar een 

school als De Lanteerne. Maar je moet 

naar andere organisatievormen dur-

ven gaan. Om een cultuur te verande-

ren, moet je het principe van organi-

serend leren omarmen. Een team dat 

dat lukt, kan elke situatie aan.”

 

Hubert Winters heeft vooral geluisterd 

en regelmatig zijn instemming laten 

blijken. Hij meent dat lef een vanzelf-

sprekender onderdeel van het school-

leiderschap was in de eerste decennia 

van het Jenaplan in Nederland. “De 

vrijheid uit de jaren ‘70-’80 raakte bek-

not vanaf de jaren ‘90”, stelt Hubert: 

“Er kwamen schaalvergroting, fusies, 

meer controle door de overheid, grote 

besturen met bovenschoolse ‘appa-

ratsjik’, een managementlaag. En aan 

de andere kant kregen scholen: meer 

taken, meer verantwoordingsverplich-

ting. Leidinggeven werd managen. Ik 

mis in deze tijd op veel scholen die 

gevoelde vrijheid, waardoor je met 

visie, met lef, je eigen koers durft te 

kiezen.”

Hans Thissen beaamt dat schoollei-

derschap er niet makkelijker op gewor-

den is, maar er is ook veel mogelijk: 

“Je wílt ook dat de gedeelde visie tot 

vorm komt en daardoor tot succes 

leidt. Onze plannen voor een leerplein 

en een wereldplein vroegen moed, 

maar we maakten ook een prachtig 

leerplein. Belangrijk is dat je nadenkt 

over de organiseerbaarheid: wat kun 

je van je stamgroepleiders verwach-

ten? Wat hebben ze nog nodig? Als je 

samen onderweg gaat, worden andere 

mensen aangestoken door de energie 

die vrijkomt – ouders, bestuur tot aan 

provinciale subsidieverstrekkers voor 

ons wereldplein toe.”

Hubert: Veel schoolleiders blijven 
tegen de wind in fietsen: knokken tot 
je omvalt. Terwijl ik jou je fiets ook 

heb zien omkeren. Wind mee, mee-
bewegen met de mogelijkheden die 
een bestuur wél heeft.
“Ja, je kunt kijken waar het enthou-

siasme zit waarmee een bestuurder 

bestuurder wilde worden. Vaak heb-

ben ze een warm hart voor mensen 

met visie, met plannen. En je zet een 

school ook niet neer in een nieuwe 

wereld: lees je in en je ontdekt dat 

het toezichtskader van de Inspectie 

bijvoorbeeld veel eigen regelruimte 

toelaat. En als directeuren en stam-

groepleiders hebben we ook iets 

geweldigs om op te leunen: Jenaplan 

is een pedagogisch concept. Elke 

ouder wil het beste voor zijn kind. 

Als je bij dat gezamenlijke opvoe-

dingsideaal durft te blijven, kun je 

samen met ouders op weg. Ik zie het 

pedagogische als water, dat overal 

doorheen kan dringen, dat zich niet 

laat tegenhouden. Kijk naar je kinde-

ren eerst en vooral pedagogisch. Daar 

hoort dan meteen een warm pleidooi 

bij voor permanente scholing over 

het concept, want anders heb je geen 

houvast. Je bent niet juf of meester 

om lief en aardig gevonden te worden, 

maar om ieder kind verder te helpen. 

Ook algemene, praktische kennis van 

de pedagogiek is heel erg nodig.”

 

En wil je bij die scholing directeuren 
ook expliciet aanspreken op hun 
moed?
“Ja, je mag schoolleiders op hun 

moed aanspreken. Maar ik heb ook 

begrip voor hun positie. Een directeur 

heeft tegenwoordig te maken met 32 

beleidsterreinen! Mijn pleidooi is om 

te streven naar gedeeld leiderschap, 

zodat je niet al je tijd kwijt bent aan 

randvoorwaarden. Mijn hart onder de 

riem voor schoolleiders bestaat uit 

twee dingen: gebruik de kracht van de 

dialoog, word er vaardig in. En dan, als 

je die kracht weet aan te spreken, zul 

je zie dat je team zich gesterkt voelt. 

Er komt dan enorm veel talent vrij dat 

in het onderwijs rondloopt. Ontwikkel 

je aandacht daarvoor. Dan kunnen 

er in het maatschappelijk veld nog 

steeds tegenkrachten zijn, maar dan 

kun je mee stromen op de kracht van 

je team. Dan kan er heel veel.”

Ik houd van 
langzaam veranderen. 

Want langzaam 
veranderen gaat 
sneller dan snel 

veranderen

Door verbanden te 
laten ervaren tussen 
instrumentele doelen 
en zijnsaspecten van 
het kind voed je het 

zelfvertrouwen

Ik zie 
het pedagogische 

als water, dat overal 
doorheen kan dringen, 

dat zich niet laat 
tegenhouden
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Judith Knapp

In de 
schaduw

Vandaag kennen we Peter Petersen als een bekende naam in een markant rijtje 
vernieuwers. Maar ooit zocht ook hij van dag tot dag naar wat zou kunnen werken. 
Judith mijmert hoe het gegaan kan zijn: het moment dat het Jenaplan het levenslicht 
zag. Intussen wil ze blijven kijken naar de dagelijkse stapjes – met overtuiging en toch 
ook altijd ongewis – die wij allemaal te zetten hebben. Want daarin schuilt ons lef.
 

Judith mijmert

Misschien zat hij wel dromerig aan de 

keukentafel naast een dampende kop 

koffie. Achteloos verschenen, voorals-

nog, betekenisloze krabbeltjes op zijn 

papier. Het was 1923 en hij startte 

zeer binnenkort met zijn nieuwe baan 

als hoogleraar in de opvoedkunde – in 

Jena, helemaal aan de andere kant 

van Duitsland. Een baan waar hij naar 

uit keek, veel van verwachtte. Hij 

voelde in zijn binnenste dat dit het 

begin kon zijn van iets onvoorstelbaar 

moois.

Hij schrok op uit zijn gedachten door 

het geluid van lachende kinderen 

die langs het keukenraam renden. 

De tonen van hun plezier maakten 

abrupt een eind aan zijn soezerige 

staat. Hij stond op, nam de inmid-

dels lauw geworden kop koffie in zijn 

hand, en bekeek uitvoerig het spel 

van de jonge medemens.

Hij keek en keek en opeens werd alles 

kristalhelder. Al zijn gedachten, al zijn 

ideeën en overtuigingen, zijn visie. 

Hij zag het als nooit tevoren. Gehaast 

liep hij terug naar de keukentafel, 

scherpte de punt van zijn potlood en 

liet zijn hand geestdriftig over het 

papier bewegen.

 

De punt van Petersens potlood
Zo stel ik me het moment voor dat 

Peter Petersen zijn nalatenschap 

praktisch inzetbaar maakte. Hét 

moment dat zijn kijk op pedagogiek 

zorgde voor een ommekeer, voor 

een nieuwe kijk op het belang van 

opvoeden van onze kinderen. Een 

ongekende, vernieuwende aanpak, 

waar we nog dagelijks van mogen 

genieten.

Misschien is dit wat er gebeurde in 

1923 waardoor wij heden ten dage 

dankbaar gebruik maken van de 

diversiteit van het Jenaplanonder-

wijs en daarmee pogen Petersens 

gedachtegoed in ere te houden. Het 

blijft gissen naar het exacte verloop 

van deze geschiedenis, maar het is 

een gegeven dat Petersens dorst naar 

‘samen leren en samen leven’ een 

fantastische vernieuwing mogelijk 

heeft gemaakt. Het had iedereen kun-

nen zijn, maar het was niet iedereen, 

híj was het.

Daarmee kan Petersen worden beti-

teld als een uitmuntend denker, een 

pragmatische idealist, een ware pio-

nier. Met regelmaat, en diep respect, 

bekijk ik dan ook de woorden die hij 

noteerde om ‘mij’ deelgenoot van zijn 

gedachten te maken. Ik lees, interpre-

teer en probeer te handelen zoals ik 

denk dat hij het voor ogen zag.

 

Dagelijkse kleine stappen
Niettemin toch dat gevoel. Noem het 

een twijfel, een lichtelijk gevoel van 

ongenoegen. Ik denk zelfs een gevoel 

van gemis dat zich van mij meester 

maakt wanneer ik denk aan de men-

sen die verschil willen maken. Want al 

die grote namen, al die lefgozers ste-

ken er met kop en schouders boven-

uit. Ze raken, ze zijn enerverend. Maar 

ze zorgen er ook voor dat ik bang ben 

te vergeten dat het klein begint. Het 

moét wel klein beginnen.

Dat… precies dát is hetgeen ik juist 

niet wil vergeten. Die grootheden 

komen er wel. Sterker nog, ze zijn er 

al! Ze hebben de gift om hun idealen 

uit te dragen. Een natuurlijk charisma 

om anderen te overtuigen en mee te 

nemen in hun vergezichten.

Maar de wereld is gevuld met ande-

ren. Laat ik ze voor het gemak de 

‘kleinen’ noemen, hoewel ze zeker 

zo groot in denken en handelen zijn. 

Deze ‘kleinen’ acteren in de schaduw, 

ze bezitten een kracht waarmee ze 

dagelijks heldendaden verrichten. 

Ze hebben een vermogen waarmee 

ze uitdagingen niet uit de weg gaan, 

zoeken standvastig naar creatieve 

oplossingen wanneer ze worden 

geconfronteerd met abrupte wijzigin-

gen. Dagelijks creëren ze een veilig 

klimaat voor onze jonge medemen-

sen in deze ongekend complexe 

maatschappij. Deze ‘kleinen’ hebben 

het vermogen de wereld elke dag 

weer om te toveren tot een begripvol 

geheel. Ze zijn er, met open armen, 

een sprankelende lach, een onver-

woestbare inzet waarmee ze somber-

heid vervagen en hoopvol vooruitzicht 

bieden.

 

Stille wereldveranderaars
Het zijn die mensen die in mijn ogen 

in het bezit zijn van een waanzinnige 

portie lef. Het zijn de terloopse ont-

moetingen, de dagelijkse anekdotes 

die me verrassen door hun prachtige 

inzichten, hun liefdevolle benadering, 

hun wereldse kijk op de maatschap-

pij. Deze mensen bezitten durf in 

de schaduw, maar maken het op 

liefdevolle wijze voor elk kind mogelijk 

om tot leren te komen. Om het met 

elkaar te doen. Om tot zichzelf te 

komen in relatie tot de ander en het 

andere.

Ik zie ze dagelijks, deze stille wereld-

veranderaars. De cultuurdragers, de 

cultuurvernieuwers, uit het vijfde 

basisprincipe. Ik zie ze werken, leven 

en liefhebben met een buitenge-

wone drang om de wereld mooier te 

maken. En hopelijk, op een dag, delen 

ze hun dromen door zelf het potlood 

ter hand te nemen.

 

JJudith is redacteur bij Mensenkinde-

ren en leerkracht bij stichting Movare 
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deren maakten bijvoorbeeld eigen 

wiki’s, waarbij een aantal kinderen zo 

enthousiast werd dat ze zich onder 

de neus van hun begeleiders pro-

grammeertaal eigen maakten. Alette: 

“Twee jaar later mocht ik een gast-

college geven bij mijn eigen studie. Ik 

had het idee dat ik aan het freewheel-

en, aan het spelen was geweest. Maar 

opeens hoorde ik mezelf vertellen 

over wat er allemaal tot stand ge-

komen was. Over prototyping. Over 

het werken met teams. Ik was iets 

goeds op het spoor.”

 

Onoverzichtelijke bergen data
Meer projecten volgden. ‘Hack de 

overheid’, bijvoorbeeld, dat vanaf 

2008 hackatons organiseerde – 

‘marathons’ voor programmeurs 

en inhoudelijk betrokkenen: binnen 

een beperkte tijdspanne van bijvoor-

beeld 24 of 48 uur werkten groepen 

mensen collectief om te komen tot 

(digitale) oplossingen voor prangende 

De Lanteerne in Nijmegen, waar 

Alette pal na haar afstuderen een 

kleine freelance aanstelling kreeg 

van schoolleider Hans Thissen om 

te helpen bij de schoolontwikkeling 

[zie ook Het Grote Interview, pp. 6-11]. 

“Toen ik Hans ontmoette, was ik aan 

het afstuderen. Mijn studie organisa-

tiewetenschappen ging over proces-

sen van verandering en vernieuwing. 

Het komt neer op het ontwikkelen 

van mensen in organisaties.”

Vaak trekken afgestudeerden het 

bedrijfsleven in, maar Alette werd al 

tijdens haar studie getrokken naar 

het onderwijs: “Als ik kijk naar het 

fenomeen onderwijs als organisatie, 

beschouw ik het als geheel. Van min-

isterie tot klaslokaal en thuissituatie.” 

Die brede blik en Alettes hands-on 

enthousiasme spraken Hans Thissen 

aan. Een paar jaar van “alleen maar 

toffe experimenten” volgde. Niets 

was te gek en er kwam heel wat in 

beweging op De Lanteerne – kin-

begrijpt, betekende ‘geen school’ heb-

ben allerminst dat leren en ontwik-

keling stilvielen. Als je bijvoorbeeld 

een helder plan hebt waarvoor je een 

industriële zaag nodig hebt, wil je 

heel graag de juiste instructie krijgen 

en wordt het geen bloedbad, maar 

ontstaan er juist prachtige objecten. 

En waar je kliergedrag krijgt, als je een 

klas opdraagt iets te moeten doen, 

hadden wij een week zonder geklooi 

omdat iedereen samen deed wat ze 

vonden dat er gedaan moest worden. 

De belangrijkste ontdekking, die 

telkens in de ‘Geen School’-projecten 

terugkwam, was dat elke leerling voor 

zichzelf uitvond wat leren eigenlijk is. 

En hoeveel het te maken heeft met 

wie je bent, wie je wilt zijn en waar je 

heen wilt.”

 

Alleen maar toffe experimenten
Alettes loopbaan rondom het onder-

wijs was nog wat eerder begonnen. 

In het Jenaplan. Nog specifieker: op 

Schoolleider Hans 

Thissen zag wel wat in 

de houding van studente 

organisatiewetenschappen 

Alette Baartmans. En dus bood 

hij haar haar eerste freelance 

klus op zijn school aan. Als 

opschudder van processen, 

als bovenhaler van slimme 

ontwikkelingen. Alette bleef 

het onderwijsveld trouw. In 

juni kom je haar team tegen 

op het JAStival. “Leraren 

met lef weten waar hun sfeer 

van invloed ligt en stellen de 

vragen die gesteld moeten 

worden.”

‘Grote mensen kunnen alles’ was or-

ganisatiewetenschapper Alette Baart-

mans’ overtuiging als kind. Want: 

als de grote mensen problemen niet 

aanpakken, als zij niet zorgen voor 

nieuwe mogelijkheden, wie dan wel? 

Het werd ook de naam van haar 

eerste bedrijf. Met die frisse bravoure 

en ondernemingslust stapte Alette de 

onderwijswereld binnen – een wereld 

waar vaak juist notoir weinig lijkt te 

kunnen. Waar bestaande structuren 

zo star en processen zo stroperig kun-

nen zijn dat elk enthousiasme, iedere 

innovatie stokt.

Iconisch werd ‘Geen School’, het eerste 

project dat ze met ondernemer 

Patrique Zaman deed. Zou het niet  

tof zijn, bedachten de twee, als leer-

lingen een weeklang geen les zouden 

krijgen, toch op school kwamen en 

zélf bepaalden wat ze zouden willen 

doen met hun uren aan onderwijsti-

jd? Wat zou er gebeuren als ze echt 

zouden mogen kiezen? Wat zou er 

Lef is: 
de ander durven 
inspireren. Een 

moedig team deelt 
wat het weet

Interview: Geert Bors en Hubert Winters

Lef in praktijk: Alette Baartmans

dan gaan bewegen?

“Het was een project zonder finan-

ciering. We regelden alleen de verant-

woordelijkheden rondom het project. 

We kwamen op school en namen de 

boel een hele week over. Onze groot-

ste ‘Geen School’ was in Landgraaf*. 

Een groot gebouw, in een regio met 

veel leegloop. Ook de school had met 

krimp te maken – een beetje een ziel-

togende plek, zo’n school met maar 

een halve bezetting van leerlingen 

en docenten. Ons plan was de school 

met z’n allen in een week tijd te pim-

pen.”

En zo geschiedde. Al heel snel wist 

de hele lokale gemeenschap wat er 

speelde. Bij het nabijgelegen Nedcar 

in Born werd net de autofabriek ver-

bouwd in de overgang naar de pro-

ductie van de Mini. Het personeel had 

niet veel te doen en kwam helpen. 

De gemeente stapte ook in, net als 

kleinere lokale ondernemers. En dat 

met de jongeren in de lead. “Zoals je 

Als je een 
kind in een 

beperkt aantal 
indicatoren 

wegzet, doe je 
het geweld aan
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te leggen: “Zie het als de notulen, 

maar dan in de vorm van gedeeld 

enthousiasme, de mooiste prakti-

jkervaringen, de uitwisselingen waar 

energie op zat.”

Lef, tenslotte. Alette belichaamt het, 

maar hoe definieert ze het? “Waar 

ik lef zie in onderwijs, is daar waar 

mensen dicht bij de basis en bij hun 

eigen invloedssfeer blijven, maar zich-

zelf en anderen van daaruit de vragen 

stellen die gesteld moeten worden. 

Leraren met lef blijven zelf nadenken: 

waarom doen we wat we doen? Is 

het ten dienste van het kind, van de 

school en van de samenleving?”

Daarmee is voor de organisatieweten-

schapper lef vaak eerder kalm dan 

gehaast: “Als je stilstaat, als je bij 

jezelf en je onderwijsconcept blijft, 

kun je goed kijken naar wat er nodig 

is. In plaats van te rennen naar een 

snelle oplossing.” En, vult Alette me-

teen daarna aan: “Lef is ook de ander 

durven inspireren. Een moedig team 

deelt wat het weet.”

Interview: Geert Bors

*    Van ‘Geen School’ in Landgraaf is 

deze documentaire gemaakt: https://

www.youtube.com/watch?v=Yw8B-

vrjJtrE

**   LOF = LerarenOntwikkelFonds. Tus-

sen 2016 en 2021 bood dit fonds in-

dividuele leraren budget, begeleiding 

en een netwerk om een eigen project 

voor beter onderwijs in de school uit 

te voeren. Het LOF-estafettestokje is 

in 2021 overgedragen aan Meesters 

met Dromen. Meer info op: www.

lerarenontwikkelfonds.nl

***   JAStival 2022: dinsdag 7 juni. 

Zie: bureaujenaplan.nl/jastival

en expertise vaak op een plank blijft 

liggen of vervliegt.

Eddie is een warehouse – een magazijn 

– waar je de oplossingen, suggesties, 

verhalen, voorbeelden die jij nu nodig 

hebt, zo uit het schap kunt trekken. 

Dat kan zo diepgravend zijn als een 

LOF-onderzoek** van een leerkracht 

dat veel meer podium had mogen 

krijgen en ook op jouw praktijk van 

toepassing is. Maar kan ook gaan over 

een slimme oplossing voor de kleine, 

maar relevante vraag, waarover Alette 

twee leerkrachten hoorde overleggen: 

“Wij hebben een IKC, net als jullie. 

Kinderen komen op verschillende 

tijden binnen en verlaten de school 

vaak via een andere uitgang. Bij ons 

wordt het ophalen van de jassen ’s 

middags een grote zooi. Hoe doen 

jullie dat met de kapstokken?”

Nederland zit vol prachtvoorbeelden, 

maar hoe trek een stamgroepleider 

of schoolleider het precies nu rele-

vante verhaal uit het schap? “Door 

een magazijn aan te bieden, waar we 

een goede metadatering op hebben 

toegepast. Als je gaat kijken naar hoe 

mensen zoeken naar een oplossing 

voor een vraagstuk, zoeken ze niet op 

de oplossing – die hebben ze namelijk 

nog niet – maar op de aanleiding. Ook 

hebben we veel contact met partijen 

als NRO, SLO en het ministerie, om 

ook wetenschap zo te metadateren 

dat een leraar bij het juiste onder-

zoeksartikel komt. En dat dan liefst 

nog gekoppeld aan een serie prakti-

jkervaringen.”

 

JAStival
De mogelijkheden van het delen van 

dit soort vragen en oplossingen tus-

sen scholen, kun je meemaken op 

het JAStival*** op ‘derde Pinksterdag’, 

waar Alettes team zal rondlopen om 

mooie voorbeelden te horen en vast 

po. Als Jan iets bedenkt, belt hij de 

Inspectie, want een onderwijsinno-

vatie is ook voor hen spannend: ‘Hoe 

gaan we dit samen goed doen?’”.

Alette pauzeert een moment: “Ik denk 

dat we daar op het thema ‘lef’ stuit-

en. Want negatief zijn en mopperen 

op instanties, of je verschuilen ach-

ter het argument ‘Dat mag niet van 

de Inspectie’, is vaak gemakkelijker 

dan eigenwijs onderwijs ontwikkel-

en waarvan jij ziet dat het nodig is 

en verbinding zoeken met de juiste 

partijen – ook overheden – om je plan 

werkelijkheid te maken.”

 

Hoe borg je een verandering?
Kritisch op haar eigen professioneel 

handelen is de organisatieweten-

schapper ook: “‘Geen School’ was 

mooi. Ik herinner me dat in de week 

in Landgraaf een geliefde conciërge 

overleed, wat de periode extra in-

tens maakte. Er was veel liefde, veel 

verbinding. Maar toch: hoe borg je 

een verandering, die die week zo 

enorm diep voelt?” Een antwoord is 

dat zoiets commitment vraagt en dat 

vraagt geld en uren. In haar bedrijf 

met Lotte hebben ze het zo geregeld 

dat ze uit andere projecten geld en 

uren overhouden voor belangrijke 

onderwijsprojecten.

Ook over hoe je data laagdrempelig 

en bruikbaar beschikbaar maakt, is 

Alette blijven nadenken. Sinds 2018 

is ze directeur van Education Ware-

house, makkelijker gezegd: ‘Eddie’. 

Het project combineert alle velden 

waarin Alette in de afgelopen jaren 

expertise heeft opgebouwd – van 

onderwijs tot technologie en da-

ta-analyse. Het idee is dat er overal in 

het onderwijs prachtige initiatieven 

ontplooid worden en op creatieve 

en intelligente manieren problemen 

opgelost worden, maar dat die kennis 

maatschappelijke kwesties, als du-

urzaamheidsvraagstukken maar ook 

voor het onderwijs. Inmiddels is ‘Hack 

de overheid’ voortgezet onder de vlag 

‘Open State Foundation’, een naam 

die nog duidelijker maakt dat het gaat 

om het streven naar transparantie 

van (overheids)instellingen en het 

slim verbinden van data.

“Je herinnert je vast nog hoe tv-ze-

nder RTL jaarlijks scorelijstjes van 

scholen publiceerde op basis van de 

citogegevens, die ze via de Wet Open-

baarheid Bestuur gekregen hadden”, 

zegt Alette: “De definitie van wat een 

goede school is, wordt dan bepaald 

door de hoogte van de eindtoets. 

Karen Heij heeft vorig jaar in haar 

proefschrift ‘Van de kat en de bel’ de 

waarde daarvan gedegen ondergrav-

en, maar het is natuurlijk duidelijk dat 

een school niet in zijn volledigheid in 

beeld komt via alleen het smalle ven-

ster van de data van de eindtoets.”

Met al die onoverzichtelijke bergen 

data scheppen we onze eigen bep-

erkingen, stelt Alette: “Welke data 

heb je? Hoe ontsluit je die? Wat valt 

eruit af te leiden? Hoe combineer je 

datasets zorgvuldig en slim? Welke 

data ontbreken juist en geven blinde 

vlekken? Leerlingtevredenheid of 

verantwoording naar ouders ontbrek-

en bijvoorbeeld in die RTL-lijstjes: kun 

je daarmee ouders werkelijk inzicht 

geven in de kwaliteit van de scholen?”

Het grote punt is: data zijn niet neu-

traal. Ja, het zijn gemeten feiten en 

correlaties, maar voorafgaand aan dat 

meten heb je morele keuzes gemaakt: 

door hóe je meet en wát je meet kies 

je waar je de aandacht op wil richten 

en wat er buiten beeld zal blijven. 

Ook schoolteams moeten zich bewust 

zijn op welke manier ze de – steeds 

digitalere – middelen die ze tot hun 

beschikking hebben gebruiken, stelt 

Alette: “Een leerlingvolgsysteem 

probeert een kind in een paar items 

te vatten. Welke indicatoren kies 

je wel en welke niet? Dat bepaalt 

uiteindelijk hoe je naar een kind kijkt. 

Je kunt dan wel zeggen: ‘Wij kijken 

breder naar het kind’, maar zo werkt 

het niet. Als je een kind in een bep-

erkt aantal indicatoren wegzet, doe 

je het geweld aan. Op De Lanteerne 

heb ik mee mogen kijken wat er wel 

en niet in het LVS moest zitten voor 

een brede blik op de ontwikkeling van 

een kind, en ook hoe de koppeling 

van verantwoording naar de Inspectie 

werkte. Heel leerzaam.”

 

Zone van invloed
Alette kwam aan tafel te zitten bij 

vele instituten, tot het Ministerie van 

OCW aan toe. Ze merkte in al die gre-

mia hoe belangrijk het is voor scholen 

om zich heel bewust te zijn van hun 

eigen zone van invloed en daarin 

doortastend te handelen: “Onder-

wijsinspecteur Feie Hoogland heeft 

ooit gezegd dat scholen die bezig zijn 

met de Inspectie van het Onderwijs 

niet bezig zijn met goed onderwijs en 

andersom: als je gedegen bezig bent 

met je onderwijs, hoéf je niet bezig 

te zijn met de Inspectie. Zo wil de 

Onderwijsinspectie ook dat je werkt: 

jij maakt een congruent plan over je 

school en je onderwijs en zorgt voor 

de mensen met expertise. En de In-

spectie komt af en toe kijken of je het 

goed uitvoert.”

Met die attitude is er veel ruimte 

voor eigen visie en schoolontwikke-

ling, voor vrijheid en eigen verant-

woordelijkheid, meent Alette. “Ook 

belangrijk is om in verbinding met 

elkaar veranderingen te brengen. 

Kijk naar Jan Fasen van Agora of Joke 

Tillemans van Mondomijn  – beiden 

voorlopers in respectievelijk vo en 

Scholen die 
bezig zijn met de 

Inspectie, zijn niet 
bezig met goed 

onderwijs. 
En andersom
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Kijk! In de verte! Een stip.

Wat een verademing is het om naast de grote afleider 

corona bezig te zijn met ontwikkeling van ‘onze’ school. 

En dan vooral met de aansluiting op het voortgezet 

onderwijs. Wat als... is de gedachte die een paar jaar 

terug bij ons opkwam. Wat als... kinderen hun ontwik-

keling kunnen doorzetten binnen het voor hen bekende 

onderwijsconcept? Wat als... er een middelbare school 

in onze regio is waarin je werkt, leert en ontwikkelt in je 

eigen stamgroep, inclusief stamgroepleider en kringen?

Dit gedachte-experiment hebben meer jenaplanners 

gehad – niet in de minste plaats Peter Petersen zelf. 

Zijn ideale school bood ononderbroken onderwijs aan 

kinderen tot de leeftijd van 16 jaar. In Duitsland zijn er 

veel minder jenaplanscholen dan in Nederland, maar wel 

relatief veel middelbare scholen. Bij ons in Nederland 

werkt het anders: hier bots je al snel op de ‘harde knip’, 

de vroege selectie waaraan de onderwijspolitiek onze 

kinderen op hun elfde of twaalfde onderwerpt.

 

Ondernemende geest
Dat er in Nederland toch al jaren een handvol jena-

plan-vo-scholen is, spreekt voor de ondernemende geest 

die in elk van die regio’s wakker werd. Inmiddels voel 

ik die geest weer stromen in een overleg waaraan onze 

school deelneemt met bestaande jenaplanscholen voor 

voortgezet onderwijs én met andere po-teams die ook 

ver voorbij die vroege, zo veel bepalende eindcito durven 

kijken. Het is nogal wat, om zo te denken. In deze wens 

zit veel werk, want het breekt met de geldende norm. 

Het vraagt veel overtuigingskracht, vertrouwen en door-

zettingsvermogen. Ofwel: Lef (het/de; o en m) moed, durf. 

En daarbij een flinke dosis lef om onzeker te zijn.

De ontwikkelingen rondom ons jenaplan voortgezet 

onderwijs hebben weinig succes zonder lef. Het vertrou-

wen hebben in een bepaalde visie in plaats van de zeker-

heid hebben dat je zoiets al eens eerder hebt gedaan. 

Van de jenaplan voortgezet onderwijsscholen die er al 

zijn, leren we veel. Maar de wens is natuurlijk om er geen 

overschrijfoefening van te maken. En heb het lef eens om 

je in de bestaande regionale scholenmarkt te roeren – dat 

gaat niet zonder slag of stoot.

Daar kan je dus mee aan de slag en dat levert soms heel 

open, soms moeizame, maar altijd wezenlijke gesprekken 

op. Is het starten van een jenaplan vo-school pionieren? 

Wel degelijk, maar het blijft ook doen wat je al goed kan: 

terwijl de leeftijd en bijbehorende ontwikkeling anders 

is, blijft de pedagogische visie hetzelfde. Dit versterkt het 

vertrouwen er een succes van te kunnen maken.

 

Naar buiten ermee!
Binnenskamers, in ons overleg, kunnen we samen zó dat 

succes, de sfeer en de onderwijspedagogiek ons voor 

de geest halen. Maar dat schiet nog niet op. Dus naar 

buiten ermee. En dat maakt het wel heel spannend. Hoe 

reageren ouders en kinderen op het nieuws dat er een 

jenaplan vo-school komt? En welke vragen hebben zij?

Het is eind november, als we tijdens een informatieavond 

de interesse onder ouders gaan peilen. Door de geldende 

coronamaatregelen kan het niet ‘live’ georganiseerd wor-

den. Digitaal dus maar, want uitstellen is geen optie.

Tot het laatste moment komen er aanmeldingen via 

email binnen. In de aanloop van de bijeenkomst zitten we 

bij elkaar en we verbazen ons over het aantal aanmel-

dingen. De spanning valt op, gekenmerkt door zo luchtig 

mogelijke grappen en het besef dat dit een belangrijk 

moment is. De meeste collega’s zijn voor het tweede 

jaar betrokken bij de werkgroep. Maar voor Dominique, 

een van de directeuren van de Dr. Schaepmanschool is 

dit een wens die na vijf jaar dromen uit zal komen. Zo 

ogenschijnlijk rustig komt zij over, maar het valt op dat 

dit haar meer moeite kost dan normaal.

 

Lef hebben loont
Ondertussen druppelt de ‘digitale lobby’ vol. Ik zie 

bekende ouders van onze eigen locaties verschijnen, 

maar ook ouders met kinderen op andere scholen 

melden zich aan. De bijeenkomst begint en ik hoor hoe 

Dominique meteen in haar verhaal komt. Haar doel-

gerichtheid, empathie en enthousiasme krijgt ze goed 

overgebracht, ook via het computerscherm bij de ouders 

thuis. Misschien uit haar comfortzone maar nog meer 

vanuit het hart: ouders horen en ervaren wat wij belang-

rijk vinden voor de kinderen. Ouders herkennen zich in 

de visie, steunen het initiatief en stellen kritische vragen. 

Precies zoals je het wil hebben.

Eén frase in de reacties heeft een terugkerend karak-

ter: “een vo-school waar mijn kind wordt gezien.” Een 

signaal dat er behoefte is aan deze vorm van onderwijs. 

Als je dat kan bieden, dan gun je kinderen dat toch? De 

komende periode staat in het teken van het veroveren 

van een plek in het vo-landschap. Lef hebben loont.

 

Terwijl de maatschappij 

verzandt in 

coronabeslommeringen, 

is onder de rook van 

Rotterdam de pioniersgeest 

weer ontwaakt waarmee 

de drie vestigingen van 

de Dr. Schaepmanschool 

tot stand kwamen. Een 

gezonde analytische blik en 

doortastendheid, maar ook 

geestdrift, elan, lef – dat zijn 

de elementen waarmee ze in 

Ridderkerk en Barendrecht 

bouwen aan een vo-school 

voor jenaplanonderwijs. 

Stamgroepleider Peter 

Schraders houdt ons op de 

hoogte.

 

Peter Schraders

Jenaplan 
durven 
dromen 
voorbij 

de eindcito

Ontwikkelingen in Jenaplan VO

Peter Schraders is stam-

groepleider in de bovenbouw 

op de Dr. Schaepmanschool. 

Dit jaar zit hij in de werkgroep 

Jenaplan vo, die sinds vorig 

jaar de mogelijkheden voor een 

vo-school in de regio Barend-

regt/Ridderkerk onderzoekt. 
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Opslaan als: juweeltjes

getuige was geweest. De kinderen waren er dol op. Op 

vrijdagmiddag na schooltijd hadden we regelmatig een 

bouwoverleg. Onder het genot van een paar licht alco-

holische versnaperingen, een blokje kaas en een stukje 

worst evalueerden wij de afgelopen week. Dat duurde 

meestal heel kort en daarna kwamen de verhalen en 

ervaringen op tafel.

 

De methode Chris
Voordat hij bij ons kwam, had Chris op een andere 

school gewerkt. En dat was hem niet goed bevallen. 

Het actieve, ondernemende en het avontuurlijke zat 

in zijn wezen. Hij had een beeld van hoe het onderwijs 

eruit moest zien: leren moet uitdagen en er moest 

ruimte zijn voor spontaniteit en nieuwsgierigheid, 

aanzetten tot beweging, tot activiteit – zo vaak als dat 

mogelijk is.

Op zijn vorige school kwam op een bepaald moment 

het metriekstelsel aan de orde, vertelde hij na een van 

onze overleggen. Nu had Chris via een bevriende relatie 

bij een tuincentrum een grote hoeveelheid bamboe-

stokken geregeld. Bamboestokken waar tuinschermen 

van gemaakt werden. Op een ochtend lag er een berg 

bamboestokken achter op het schoolplein. Er stond 

ook een grote doos met brede postbode-elastieken, er 

lagen zagen, kniptangen en rollen tape.

Chris toog met zijn klas naar buiten en ging aan de slag. 

Urenlang werkten ze met bamboestokken, met vier-

kante meters, met kubieke meters, met de opdracht 

om het grootste en stevigste bouwwerk van kubieke 

meters te maken, met ontwerpen maken, met afspra-

ken maken en met samenwerken. Het werd een dag vol 

plezier, activiteit, veel rekenwerk en vooral: eentje om 

nooit meer te vergeten.

En toen, zei Chris, begon de spreekwoordelijke ellende: 

zijn collega`s vonden het geen goede keuze om “op 

deze manier met de gemaakte afspraken binnen het 

team om te gaan”. En ook niet met de leerstof. En het 

lesrooster had Chris compleet genegeerd. En “andere 

groepen hadden misschien ook wel iets leuks buiten 

willen doen”. Tijdens een functioneringsgesprek werd 

Chris aangesproken op dit voorval. Hij werd oncolle-

giaal, te vrij, te eigenzinnig genoemd. “Ik wíl op deze 

manier werken met mijn groep. Ik kies hiervoor”, was 

zijn reactie.

  

Evaluaties bij bier, kaas en worst
“Ik ga hier stoppen. Ik heb een andere baan.” Die 

mededeling kwam hard aan. Chris zou drie maanden 

later vertrekken naar een ander deel van het land en 

tot die tijd moest er heel wat geregeld worden. “Ik 

heb iets gevonden waarbij ik me helemaal thuis voel, 

waar ik echt mijn ei kwijt kan”, hoorde ik hem zeggen. 

Voor hem kon ik blij zijn, maar ik voelde nu al acuut het 

gemis van zijn inbreng op onze school.

Bijna twee jaar eerder had ik Chris leren kennen als een 

collega die op langdurige invalbasis bij ons kwam wer-

ken. Hij zou de andere bovenbouwgroep gaan leiden. 

Er ontwikkelde zich een vriendschappelijke werkrelatie 

tussen ons. Chris woonde op bijna drie kwartier rijden 

van de school en mede daardoor nodigde ik hem tij-

dens de traditionele hoogtijdagen bij mij thuis uit om te 

eten en wat te rusten; zo kon hij wat meer ontspannen 

aan vergaderingen en ouderavonden beginnen.

Een apart type, zo zou je Chris kunnen omschrijven. 

Zeer actief, ondernemend en begaan met de kinderen, 

maar toch ook rustig en bedachtzaam. Hij hield van 

verhalen vertellen, spannende verhalen - over avontu-

ren die hij beleefd had en gebeurtenissen waarvan hij 

De rekenmaterialen opeten
Doordat er binnen de scholen in de regio een reorga-

nisatie moest plaatsvinden, besloot Chris om ergens 

anders te gaan werken en na enige omzwervingen 

kwam hij bij ons terecht. Hij voelde zich aangetrokken 

tot het jenaplanonderwijs. Onze school was een plek 

waar meer ruimte was voor zijn spontane leeractivitei-

ten.

Maar iemand met de schwung van Chris is moeilijk bij 

je te houden. Na bijna twee jaar vertrok hij weer. Hij 

ging werken in het gevangeniswezen, bij een justitiële 

voorziening voor jeugdigen. Kansarme kinderen iets 

leren en ze begeleiden naar een plek in de maatschap-

pij. Een enorme uitdaging, ook voor hem. “Ik durf dit 

wel aan. Ik kan dit”, zei hij. Chris verhuisde en ver-

dween fysiek uit mijn leven. Mijn waardering voor zijn 

vaak fantasierijke verhalen, voor zijn durf om tegen de 

stroom op te roeien, vast te houden aan zijn ideeën, is 

gebleven.

In de maand december van 2021 staat het onderdeel 

breuken centraal in de rekenmethode – het is de aller-

eerste kennismaking met breuken voor de kinderen. In 

het rekenboek staan tekeningen, schema`s en opdrach-

ten. Maar dat is alleen papier. Ik heb in de supermarkt 

een aantal pakken kant-en-klare pannenkoeken 

gekocht. Voor ieder kind minstens twee. Alleen even 

opwarmen in de magnetron. Maar eerst gaan we reke-

nen: “Oké jongens, en hoe ziet één-achtste pannenkoek 

er dan uit?” Ik zie in de tafelgroepjes de bestekmessen 

boven de pannenkoek zweven, terwijl een groepsgeno-

tje met een zwenkende hand voordoet hoe de pannen-

koek in acht gelijke stukjes verdeeld kan worden. Vrolijk 

gekwetter. Hoogste concentratie. Zeldzaam actief. 

Nu even breken, snijden en delen, en dan dadelijk de 

rekenmaterialen opeten.

 

Remko Fijbes zwaaide in 2020 officieel af, na bijna veertig 

jaar trouwe jenaplandienst, maar werkt nog als invaller. In 

de serie ‘Opslaan als: juweeltjes’ deelt hij momenten uit zijn 

jaren als stamgroepleider.

* De naam Chris is een pseudoniem.

Remko Fijbes
 

Úren 
onderwijs met 
bamboestokken 
en elastiek

Het zijn niet uitsluitend kinderen 

die Remko Fijbes als een ‘juweeltje’ 

heeft opgeslagen in zijn herinnering. 

Er zijn ook volwassenen die een 

inspiratiebron zijn voor Remko’s 

onderwijsleven. Eén van hen is Chris 

– een kalme maar ondernemende, 

bedachtzame maar begane collega, 

die als een creatieve wervelwind op 

school kwam en na twee jaar helaas 

weer vertrok. Zijn gedurfde aanpak 

bleef inspireren.
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thal denken, die ook dat doorzettings-

vermogen had.”

Naoko: “Dankjewel. Ik kan zeggen dat 

het inderdaad een uitdaging is.”

Hubert: “Veel mensen gaan uitdagin-

gen uit de weg – ‘het past niet, het 

kan niet, het mag niet’. Alleen door 

jouw drive is er een voedingsbodem 

voor Jenaplan in Japan.”

Naoko: “Het kost strijd om uitda-

gingen aan te gaan, maar ik krijg er 

ook veel dingen voor terug. Ik heb 

veel mogen leren in een leven tus-

sen meerdere culturen in. Behalve 

verschillen zie ik bijvoorbeeld dat de 

Nederlandse maatschappij ook over-

eenkomsten heeft met de Japanse: de 

meeste mensen hebben de neiging 

de mainstream te volgen. Wat ik heb 

leren zien, is dat jenaplanners óók 

in Nederland altijd een minderheid 

zullen zijn. Het vraagt namelijk heel 

wat om echt inclusief te denken: jena-

planners doorleven dat inclusiviteit 

er niet om gaat dat iedereen uitge-

nodigd wordt om op een gemiddeld, 

gebaand pad mee te lopen, maar 

om evenwichtig jezelf te mogen zijn. 

En om het daadwerkelijk luisteren 

naar de stem van een minderheid 

in je samenleving. En wil je precies 

dit overbrengen – bijvoorbeeld in de 

begeleiding van de jenaplanschool 

in Nagano – dan kun je dat niet van 

bovenaf opleggen. Je moet voortdu-

rend uitdagen. Ideeën geven, maar 

niet opdringen. Het gaat erom steeds 

op hetzelfde niveau te praten met de 

ander. Dat zijn Japanse leraren niet 

gewend.”

Opgroeien in het democratische 
tijdperk
Hubert: Waar haal jij de motivatie 

vandaan om het, ondanks die barriè-

res, toch te doen?

Naoko: “Uit twee dingen. Mijn ouders 

zijn allebei van de oorlogsgeneratie en 

die is heel totalitair opgevoed. Vooral 

van mijn moeder kan ik zeggen dat ze 

een verloren jeugd had. Dat was voor 

Hubert Winters noemt haar ‘de Japanse Suus Freudenthal’: 
Naoko Richters studeerde sociologie, pedagogiek en vergelijkende 

onderwijskunde, woonde in veel landen voor ze met haar gezin in Nederland 
neerstreek en er het gemeenschapsdenken uit het Jenaplan leerde kennen. 

Eerst bracht ze het als inspirerend vergezicht naar het conservatief 
ingerichte onderwijsveld in Japan. Inmiddels is de eerste Japanse 

jenaplanschool een feit en zijn er meer in oprichting.

Verslag: Geert Bors

Jenaplan had 
samenleven als 
sleutelelement. 
Dat zocht ik.

Hubert: “Naoko, als ik denk aan men-

sen met lef, sta jij hoog op het lijstje. 

Ik heb er bewondering voor hoe jij 

tot in de hoogste regionen van het 

onderwijsministerie in Japan binnen-

komt en je nooit laat afwimpelen. 

Voor zover ik kan beoordelen, heb je 

daar zeker binnen de Japanse cultuur 

moed voor nodig. Bij jouw pioniers-

werk moet ik vaak aan Suus Freuden-

Jenaplanners zullen 
óók in Nederland altijd 

een minderheid zijn. 
Het vraagt namelijk 

heel wat om echt 
inclusief te denken

Dialoog: 
Hubert Winters spreekt 
Naoko Richters



24 042022

die in Japan nooit echt verwezenlijkt 

is. Toch... als je kijkt naar de Japanse 

jongeren en hun sterke internatio-

nale gerichtheid, vind ik wel dat er 

veel in beweging komt de afgelopen 

vijftien jaar.”

Naoko: “Ehm, ja, ik hoop het ook. Ik 

denk het. Vooral na de tsunami en de 

atoomramp in Fukushima. Dat was 

een gelegenheid om alles opnieuw te 

overdenken, om verandering te bren-

gen. Maar het is nog niet voldoende 

gebeurd. Als je naar de cijfers van 

UNICEF kijkt, dan blijkt 30 procent 

van de Japanse kinderen van 15 jaar 

in verschillende landen – Kenia, Boli-

via, Costa Rica. In die landen wordt op 

een heel uniforme manier onderwijs 

gegeven: het gaat daar om hogerop 

komen, om de concurrentie aangaan 

met ‘ontwikkelde landen’. Je onder-

vindt daar aan den lijve waar Peter 

Petersen en andere vernieuwers 

tegen ageerden in de vroege twin-

tigste eeuw: een onderwijs alleen 

ingericht op het efficiënt afleveren 

van arbeidskrachten. Je wordt er niet 

ontvangen als mens. Dat is voor mij 

een heel belangrijke factor.”

 

De ontdekking van het Jenaplan
Hubert: “Jenaplan leerde je in Neder-

land kennen. Hoe verliep dat?”

Naoko: “Ik heb in Nederland Jenaplan 

niet alleen als theoretische mogelijk-

heid, maar als realiteit leren kennen. 

Als je alleen over de theorie hoort, 

kun je nog denken: kan dit echt? En 

niet overal zal het onderwijs ‘hele-

Dat is nog steeds zo. Veel ouders zijn 

pas om negen of tien uur ’s avonds 

thuis. Bijna geen kind eet met zijn 

ouders. Het is leven om te werken, 

niet werken om te leven.”

Dorst naar vrijheid
Hubert: “Hoe was dat voor jou en 

jouw ouders?”

Naoko: “Bij mijn ouders, en vooral 

bij mijn moeder, was er een dorst 

naar vrijheid. Een dorst om jezelf te 

mogen zijn. Zij wilde Engels leren, 

maar dat kon toen niet. Ze wilde 

verschillende kwaliteiten in zichzelf 

uitbouwen, maar er was de druk 

van traditie, van het familieleven. 

Daarbij denk ik dat er in de samen-

leving geen echte vrijheid was. 

Industrialisatie en democratisering 

zijn drastisch verschillend. Ja, er was 

een vrijheid om op een vrije markt te 

handelen, maar dat is niet hetzelfde 

als de vrijheid om jezelf te mogen 

zijn. Onderwijs was erg autoritair en 

collectivistisch gericht.”

Hubert: “Je zei dat je als student 

jezelf moest leren kennen. Hoe was 

die tijd?”

Naoko: “Mijn generatie wilde het 

anders. Vooral onder studenten 

sociologie en onderwijskunde leefde 

het idee om het onderwijs te inno-

veren. Ik zat in een socialistisch-geo-

riënteerde groep, waar min of meer 

dezelfde ideeën opgang deden als 

in de roerige jaren ‘60-‘70 in Neder-

land. Maar de omgeving daar was zo 

anders – ook door de positie in de 

Koude Oorlog. We kregen niet veel 

kans om een beweging te laten ont-

staan.”

Hubert: “Die tijd heb ik van heel 

dichtbij meegemaakt. Er kwam in 

Nederland toen echt een omslag, 

mijn opgroeien van grote invloed: ze 

gaf mij thuis daarom juist veel ruimte 

en vrijheid om mezelf te ontdekken 

en te ontwikkelen. Mijn tijd was een 

andere: ik groeide op in het democra-

tische tijdperk, hoewel je je daarvan 

kunt afvragen of het nou werkelijk 

een democratische cultuur tot stand 

gebracht werd. De ontwikkeling die 

Japan na de oorlog doormaakte, is 

vooral een omslag naar industrialisa-

tie geweest. Aan de oppervlakte ziet 

de maatschappij er open en democra-

tisch uit, maar dat is vooral vorm en 

zit niet echt in de mentaliteit van de 

mensen.”

Hubert: “De maatschappelijke con-

text was dus heel bepalend.”

Naoko: “Ja. Het tweede aspect is 

persoonlijker: ik was op school een 

goede leerling. Altijd de beste van de 

groep. Tot de universiteit. Daar ont-

dekte ik dat ik eigenlijk nooit uitge-

daagd was en opeens moest ik iets in 

mezelf aanspreken waarmee ik nooit 

mee geoefend had. Ik moest mezelf 

nog leren kennen. Waar ik thuis wel 

ruimte kreeg, had school me nooit 

uitgedaagd mijn eigen mening te 

vormen. Het Jenaplan begint daar al 

mee in de vroegste jaren. En er is nog 

een derde invloed op mijn motivatie: 

voor ik naar Nederland kwam, heb ik 

met mijn man gewerkt en gewoond 

maal Jenaplan’ zijn, maar ik weet 

dat het er is. Ik heb het gezien. We 

begonnen met onze kinderen op een 

vernieuwingsschool in Hengelo. Daar 

kwam ik een heleboel van de refor-

minvloeden uit de vroege twintigste 

eeuw tegen: wereldoriëntatie, vie-

ringen, de kring... En ik wilde weten: 

waar komen die elementen vandaan? 

Zo ben ik begonnen met het bestu-

deren en bezoeken van alle vernieu-

wingsstromingen. Ik schreef een brief 

aan de verenigingen van Freinet, Dal-

ton, Montessori, Waldorf en Jenaplan. 

Allemaal stuurden ze me een dikke 

brief terug, maar voor mij was die van 

Jenaplan indringender dan de andere.”

Hubert: “Wat maakte zoveel indruk?”

Naoko: “Dat de schoolgemeenschap 

een spiegel moet zijn van de maat-

schappij. Die inclusiviteit, dat sprak 

me erg aan. Ik heb daarna van al die 

verschillende stromingen ook scholen 

bezocht. Dalton en Montessori bleven 

me te zeer gericht op het individu. 

Jenaplan had in alles dat samenleven 

als sleutelelement. Dat zocht ik. In 

Delft bezocht ik een freinetschool en 

de schoolleider daar vertelde me ook 

iets dat me trof: dat reformscholen 

waren opgekomen in een tijd dat 

ouders niet meer zo goed voor hun 

kinderen konden zorgen – industriali-

satie en urbanisatie maakten dat veel 

kinderen alleen gelaten werden. In 

mijn jeugd werden ook veel kinderen 

aan hun lot overgelaten. In een maat-

schappij ingericht op snelle economi-

sche groei hadden ouders het druk. 
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Japans Jenaplanonderwijs: 

pionieren in Nagano
Momenteel is er in Japan één jenaplanschool actief. Het is een privéschool 

in de bergen van Nagano, op zo’n 150 kilometer van de hoofdstad Tokio. Bij 

de locatie zou Kees Both zijn ogen uitgekeken hebben: achter de school ligt 

een berg met een natuurlijke bron die als een riviertje voor de school langs 

stroomt. Voor de stamgroepleiders is dan ook de omgeving een integraal 

onderdeel van het onderwijs.

Hubert was in Japan ten tijde van de aankoop van het gebouw en vroeg zich 

hardop af hoe een school in een gebied met nauwelijks kinderen kansrijk zou 

kunnen zijn. In het sterk verstedelijkte Japan is er echter een groep ouders 

die heel bewust kiezen voor ander onderwijs – een keuze die maakt dat de 

gezinnen zelf naar de schoolomgeving verhuizen. Een schooljaar later had de 

school al honderd kinderen, ondersteund door een betrokken groep ouders.

“We moeten zorgvuldig omgaan met deze school”, stelt Naoko Richters. “Als 

de school een succes wordt, zal het een voorbeeld worden voor mensen, 

vooral in plattelandsgebieden. Demografisch is Japan een soort Frankrijk met 

geconcentreerde urbane gebieden en een leeggelopen platteland, waar al-

leen de ouderen achterblijven en de voorzieningen afnemen. Als deze school 

gaat lopen en er meer volgen, zullen er door de komst van jonge ouders 

meer winkels, meer culturele voorzieningen, meer zorg naar deze gebieden 

komen. Dat er veel natuur dichtbij is, schept natuurlijk meteen een rijke 

leeromgeving. Zo kan Jenaplan het gemeenschapsleven letterlijk verster-

ken.” Komend schooljaar begint er ook een openbare jenaplanschool, terwijl 

er twee tot drie andere openbare scholen in oprichting zijn.

 Als je alleen over de 
theorie van Jenaplan 

hoort, kun je nog 
denken: kan dit echt?

 Japan bungelt 
helemaal onderaan 

als het gaat om 
het zelfvertrouwen 

van jongeren 
om vrienden 

te maken

zich vaak of altijd eenzaam te voelen. 

In Nederland is dat percentage veel 

lager. Japan bungelt bijvoorbeeld ook 

helemaal onderaan als het gaat om 

het zelfvertrouwen van jongeren om 
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Japanse jenaplanners leren die valkuil 

te vermijden. Jenaplan gaat over zorg 

voor jezelf, elkaar en de wereld.”

Hubert: “Dat is ook een mooie impuls 

om het gemeenschapsdenken in het 

jenaplanconcept bijvoorbeeld hier in 

Nederland weer zichtbaar te maken.”

Naoko: “Ja. Ik begrijp ook niet altijd 

even goed waarom Jenaplan in 

Nederland niet meer van zich laat 

horen. Sinds 2006 is er in Nederland 

een wet om op scholen actief burger-

schap en sociale integratie te bevor-

deren**, terwijl burgerschapsvorming 

in de kern en in zoveel praktische 

aspecten van het Jenaplan verankerd 

ligt. We leven in tijden dat de demo-

cratie onder druk staat. Dat nieuwe 

generaties democratische waarden 

minder actief omarmen dan eerdere. 

Waarom hoor ik Jenaplan dan niet? 

Want de wereld heeft Jenaplan nodig; 

heeft scholen nodig ‘waar je leert 

het samenleven, aan het deelnemen. 

En ook ouders daarin betrekken is 

heel belangrijk.”

Zonder teamdialoog geen 
Jenaplan
Hubert: “Hoe lukt het jou om dat idee 

van ‘de maatschappij is er niet klaar 

voor’ te doorbreken bij stamgroeplei-

ders-in-opleiding?”

Naoko: “Het makkelijkste is om 

het alternatief zoals Jenaplan het 

voorstaat fysiek zichtbaar te maken: 

mensen willen gráág dingen samen 

doen. Hun oude school was zó boring, 

helemaal niet bezig met menswor-

ding. Nieuwe elementen als de kring 

zijn voor iedereen een fris idee. De 

vormen zijn dus heel makkelijk neer 

te zetten. Het moeilijkste is om de 

docenten als een team te laten wer-

ken, omdat ze daar geen ervaring 

mee hebben. Ze hebben zelf op 

school gezeten om er te concurreren 

met klasgenoten op hun cognitieve 

capaciteiten. En wat ook lastig is: 

schoolleiders zitten op de onderste 

tree van het Japanse beleidssysteem. 

Je zult daarom niet snel een schoollei-

der vinden die echt zijn of haar rol als 

verschillende posities ervaren. Als je 

een schoolteam bent, waar jaarlijks 

mensen geplaatst en herplaatst wor-

den, is het lastig aan teamontwikke-

ling te doen.”

Jenaplan mag meer lef tonen
Hubert: “Dat is inderdaad lastig. Als 

er telkens die ontworteling is, hoe 

kun je kinderen dan een stabiele ver-

trouwensvolle omgeving bieden? Het 

geeft eens te meer aan hoe bijzonder 

het Nederlandse systeem is, met rela-

tief weinig openbare scholen en veel 

bijzondere. Iedere school heeft een 

grote mate van vrijheid, maar ook de 

verantwoordelijkheid om uit te leggen 

wat ze willen en wat ze doen.”

Naoko: “Jonge bestuurders in het 

Japanse ministerie van onderwijs 

willen meer ruimte, meer vrijheid, 

meer stabiliteit geven. Dat komt 

omdat zij zelf hoogopgeleid zijn. 

Het probleem is de laag ertussen: 

vaak zijn de onderwijscomités op 

prefectuur- en gemeenteniveau heel 

conservatief. Weet je, in Japan en 

andere Aziatische landen is de rol 

van het individu altijd klein geweest. 

Er werd en wordt collectivistisch en 

conformistisch gedacht. Tegelijkertijd 

moeten we er ook eerlijk over zijn dat 

individualisme in het westen – ook in 

Nederland – niet altijd op een goede 

manier is ontvangen en uitgewerkt. 

De maatschappelijke teneur in Neder-

land ging er bijvoorbeeld om om je 

los te maken van je kerk en van vast-

geroeste autoritaire structuren, maar 

dat leidt er niet noodzakelijkerwijs toe 

dat ieder individu verantwoordelijk-

heid voor zichzelf, voor de ander en 

voor de samenleving als geheel kan 

of wil dragen. Vrijheid moet niet tot 

egoïsme leiden. Het zou fijn zijn als 

vrienden te maken. Dat heeft een 

diepe achtergrond en ik zou scholen 

willen oproepen: ben vooral daar mee 

bezig! Ergens moet je de cyclus door-

breken van kinderen die vervreemd 

raken en het gevoel hebben er niet 

bij te horen. Ook Japanse leraren die 

graag jenaplanonderwijs willen gaan 

geven, beginnen allereerst met: ‘De 

maatschappij is er niet klaar voor’. 

Voor hen is de maatschappij niet ván 

hen. Je wordt niet uitgenodigd om 

het te omarmen, om ‘samen te leven’. 

Jenaplan heeft daar van oudsher juist 

heel goede ideeën over: vanaf de 

vroegste jaren ben je met elkaar aan 

leider pakt. Ze neigen allemaal naar 

een controlerende rol.”

Hubert: “Veel Japanners hebben niet 

geleerd om verantwoordelijkheid te 

nemen, heb je verteld. Als je daar in je 

onderwijstijd niet mee mag oefenen, 

word je ook bang om zelf keuzes te 

maken en daarop aangesproken te 

worden. Jij noemt dat ze kijken naar 

de ander als een concurrent, maar ik 

denk ook dat er veel gekeken wordt 

naar de ‘boven je gestelde’. Als ik met 

de Japanse stamgroepleiders werk, 

willen ze graag van mij horen of ik het 

goed vind. Ik leg die bal dan meteen 

terug: ben jíj tevreden? Wat zag je bij 

de kinderen? Wat voor het opnemen 

van een eigen verantwoordelijkheid 

en voor samenwerken als een team 

belangrijk is, is om de dialoog aan te 

gaan*. Zonder dialoog met je team 

kun je niet op een jenaplanmanier 

werken.”

Naoko: “Ja. Wat daarbij niet helpt 

op openbare scholen in Japan, is dat 

ieder jaar een derde van je team naar 

een andere school vertrekt. Iedere 

drie jaar staat er een compleet nieuw 

team. Dat is algemeen beleid, ook 

in het bedrijfsleven: personeel moet 
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samenleven’. Dat is een geluid dat 

Jenaplan in Nederland met meer lef 

mag uitdragen, vind ik.”

Zelf verantwoordelijk, samen 
optrekken
Hubert: “Goed dat je dat zegt. Lukt 

het om dat gemeenschapsdenken in 

de Japanse school goed gestalte te 

geven?”

Naoko: “Wat ik in de loop van de tijd 

gemerkt heb, is dat jenaplanmensen 

koppig kunnen zijn. Ze willen het op 

hun eigen manier doen.”

Hubert: “Moet ook.”

Naoko: “Ja, dat moet ook. Wat ik wil 

zeggen is dat ik het niet wil opdrin-

gen. Ik moet het ook laten gebeuren, 

afwachten, een periode weinig advies 

geven. In het begin gaat het dan 

goed, maar komt er ook een dal, waar 

ze nu uit opklimmen.”

Hubert: “Dat heb ik bij alle startende 

scholen meegemaakt: eerst een zwiep 

naar hier, dan naar daar, en langzaam 

komt een team in balans. De kunst is 

dat zíj die balans zelf vinden. Het gaat 

erom dat jij als school kunt uitleggen 

waarom je de dingen doet zoals je ze 

doet.”

Nieuwe elementen 
als de kring zijn voor 
iedereen een fris idee. 

De vormen zijn in 
Japan makkelijk 

neer te zetten

De wereld heeft 
Jenaplan nodig. 

We hebben scholen 
nodig ‘waar je leert 

samenleven’
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Wat zeggen andere 
reformpedagogen 
over lef?

Dalton-initiator Helen Parkhurst had het over ‘fearless human beings’. 
Voor Janusz Korczak en Célestin Freinet gold dat hun werk en leven 
in het teken van moed stond: beiden moesten zich teweerstellen tegen 
tirannie tijdens twee wereldoorlogen. We vroegen drie experts een korte 
reflectie op moed bij Freinet, Korczak en Parkhurst.

Naoko: “Precies. En nu, na Covid, 

komen er hopelijk weer veel moge-

lijkheden om ook Nederlandse jena-

planners te laten komen begeleiden 

in Japan. Waar het bijvoorbeeld bij 

burgerschapsvorming om gaat, is niet 

alleen dat de kinderen leren vergade-

ren, maar ook dat het team ontdekt 

hoe je samen – democratisch, socio-

cratisch – de school vormgeeft.”

Hubert: “Gelukkig heb ik mogen zien 

dat het mensen met lef zijn, die in 

Japan de ambitie te hebben als stam-

groepleider te gaan werken.”

Naoko: “Zeker. Het is een bijzondere 

groep – van hoogleraar tot 17-jarige 

middelbare scholier met een onder-

wijsdroom. Ik wil er graag een lande-

lijke groep van maken. Ze zijn bij de 

cursussen van het JAS aangemoedigd 

om hun eigen weg te gaan. Dat is een 

heel belangrijke notie: je wordt uitge-

nodigd jezelf te zijn, verantwoordelijk-

heid te durven dragen...”

Hubert: “‘Believe in yourself’ was de 

meest gehoorde zin.”

Naoko: “...maar tegelijk gaat het erom 

ideeën met elkaar uit te werken. 

Samenwerking, een lerende groep 

zijn, is essentieel. Dan kan het stevig 

worden en raakt niemand geïsoleerd.”

Moed in groepsverband
Hubert: “Moed heb je ook in groeps-

verband te organiseren.”

Naoko: “Ja. Zo kan het netwerk 

sterker worden. Ik zit nu nog in het 

centrum van dat netwerk en heb het 

gevoel dat ik het nog niet los kan 

laten. Maar er staan nu mensen op 

die het kunnen gaan dragen. Je hebt 

er een jaar of drie voor nodig, om de 

theorie te vatten en de ervaring op 

te doen hoe het er in de dagelijkse 

onderwijspraktijk uit kan zien.”

Hubert: “Je hebt al veel gedaan. Je 

bent met recht een Jenaplanner met 

lef.”

Naoko: “Dank je. Ik hoop het. We 

zijn nog steeds een minderheid die 

zo durft te denken, maar ik zie dat 

ambtenaren in het ministerie, maar 

ook in de lokale gemeenteraad, met 

veel interesse meekijken. Zij zoeken 

ook alternatieven. Terwijl Kees Both 

ooit tegen me zei: ‘Naoko, onderwijs 

móet zo zijn. Het hoeft niet Jenaplan 

te heten. Het zou niks bijzonders 

moeten zijn om het zo aan te pakken. 

Peter Petersen wilde het niet voor 

niks de Algemene Volksschool noe-

men’. Uiteindelijk gaat het erom om 

deze kijk op kinderen, op leren, op de 

wereld vanzelfsprekend te maken.”

*  Voor meer over de rol van de dia-

loog zie ook het Grote Interview met 

Hans Thissen, pp. 6-11.

**  Deze wet is in augustus 2021 

vernieuwd en aangescherpt; zie 

het themanummer ‘Burgerschap’ 

(MK172, pp. 6-11).

Kees Both zei ooit: ‘Het zou niks bijzonders 
moeten zijn om onderwijs zo aan te pakken. 

Petersen noemde het ook de Algemene 
Volksschool’

Hubert WintersNaoko Richters

Geert Bors
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Freinet: Beknot de geestdrift van 
kinderen niet
Freinetkenner en -vertaler Rouke 

Broersma schrijft aan Mensenkin-

deren: “Waar moet ik beginnen met 

het begrip ‘lef’ in relatie tot Célestin 

Freinet? Freinets leven en werk ston-

den van begin tot eind in het teken 

van ‘moedig voorwaarts’: hij durfde de 

lokale autoriteiten en de inspectie te 

weerstaan; hij durfde in een armzalig 

schooltje een nieuw onderwijsconcept 

te introduceren; hij begon en bouwde 

een nieuwe school, een nieuwe onder-

wijsbeweging, enzovoorts.”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, tot 

ballingschap veroordeeld door het 

collaborerende Franse regime, schreef 

Freinet zijn hoofdwerk De pedagogie 

van het werk, waarin hij reflecteert op 

ruim twintig jaar vernieuwingserva-

ring. Rouke wijst erop dat het woord 

‘moed’ acht keer een vermelding krijgt 

in het register. In dit boek, dat zich laat 

lezen als een ‘pedagogieroman’, raakt 

de wijze boer Mathieu in gesprek met 

het onderwijsechtpaar Long. De Longs 

zijn nieuw in het Zuid-Franse dorp en 

komen met stadse onderwijskundige 

nieuwigheden waarvan Mathieu – de 

vertolker van Freinets eigen visie 

– weinig moet hebben: het levert 

gekunsteld en verleukt onderwijs op, 

meent hij, waardoor kinderen passief 

gehouden worden.

Als de onderwijzeres Long de lof-

trompet steekt over haar ‘uitstekende 

methodes en ingenieus materiaal, die 

hun dienst hebben bewezen’, stelt 

Mathieu: “Hun dienst bewezen?... 

Welke dan? Ik zou eerder zeggen: de 

complete mislukking van een onder-

wijsformule die geleid heeft tot debili-

sering van de jeugd en de lijdzaamheid 

van een heel volk dat zijn daadkracht 

en moed voorgoed lijkt te hebben 

verloren.” (p. 161).

Niet alleen wil Mathieu dat kinderen 

leren in, met en van de echte wereld, 

hij wil ook dat een schoolsysteem vol 

abstracte methodes hun jeugdige 

levenslust niet in de kiem smoort: 

“Wij volwassenen hebben de neiging 

om die zinderende opwinding, die 

tomeloze explosies van energie (...) als 

abnormaal te beschouwen. Om het 

minste of geringste eisen we dat het 

kind zijn benen, zijn geschreeuw, zijn 

krachten, zijn energie spaart” (p. 150). 

Typisch de dorre, boekhoudkundige 

houding van de volwassene, meent 

Mathieu. Immers met levenslust is het 

zo, “hoe meer je ervan gebruikt, hoe 

meer er is! Het leven is overvloed.”

‘Vleugellamme schoolfrikken’, ‘afge-

leefde oude adelaars’ – subtiel is de 

boer Mathieu niet in zijn betitelingen 

van de gemiddelde onderwijzer. Het 

erge is: ze winnen vaak ook nog en 

veranderen zo actieve geestdrift en 

vreugde in volgzaamheid: “Net toen 

ze wilden uitvliegen werden de jongen 

vastgepind op de rand van het nest 

en in naam van de opvoedkunde werd 

hen afgeleerd gebruik te maken van 

wat ze van nature zo rijkelijk bezitten: 

hun fysieke en verstandelijke moed” 

(p. 151).

Het is niet voor niets dat Mathieu een 

leefwereldgericht leren voorstaat: 

mensen hebben altijd geleerd door 

te doen, door te werken, door te 

creëren. De hele mens moet worden 

aangesproken, zeker als je kinderen 

wilt opvoeden tot moedige, zelfver-

antwoordelijke mensen: “Menselijke 

daden voltrekken zich nooit louter op 

basis van wilskracht, ze komen voort 

uit iemands persoonlijkheid in al zijn 

facetten” (p. 130).

Lees verder in: ‘Pedagogie van het werk’ 

(De Freinetwinkel, 2014)

Korczak: Praktisch en moreel het 
hoofd boven water houden
De Joods-Poolse kinderarts, wees-

huisdirecteur en kinderboeken-

schrijver Janusz Korczak wordt vaak 

niet genoemd in het rijtje reform-

pedagogen uit de vroege twintigste 

eeuw. Hoewel hij een tijdgenoot van 

Petersen en de andere vernieuwers 

was, is er geen beweging van Korczak-

scholen ontstaan, zoals er Jenaplan-, 

Montessori- of Daltonscholen zijn. 

Korczak was veelzijdig, maar als peda-

goog heeft hij letterlijk ‘geen school 

gemaakt’ en ook niet willen maken. Je 

zult in zijn werk geen uitgeschreven 

didactiek met ‘how-to’-antwoorden 

vinden: in elke situatie zullen opvoe-

ders moeten proberen te verstaan 

waarom een kind doet zoals het doet 

en wat het nodig heeft. Korczak nam 

kinderen en hun leefwereld op een 

doordringende manier serieus, en 

deed dat tot het allerlaatst: hoewel 

de nazi’s hem een uitweg geboden 

hadden, bleef hij bij zijn joodse wees-

huiskinderen en werd zo, samen met 

hen, naar de vernietigingskampen 

gedeporteerd.

Pedagoog en Korczakkenner Joop Ber-

ding schrijft ons: “Korczak was zonder 

meer een moedige man, wiens leven 

Harry Havekes

het andere. Het is daar dat hij of zij 

kan staan voor democratische waar-

den en actief burgerschap.

Parkhurst bewondert het pragma-

tisme van straatjongens. Ze zijn snel, 

doorzien intenties van mensen en 

leggen praktische intelligentie aan 

de dag”, schrijft Berends. “Onderwijs 

zou dan ook moeten zorgen voor 

zo’n ‘practice for life’-idee: onderwijs 

en opvoeding als het leren van de 

verkeersregels om zelfstandig naar 

je voetbalclub te fietsen; kennis over 

planten om zelf een groentetuin te 

onderhouden. Maar ook kennis over 

culturen om morele afwegingen te 

leren maken.”

“Waar leerlingen opgevoed en onder-

wezen worden om ‘fearless human 

beings’ te worden, wordt er van de 

daltonleraar gevraagd een ‘fearless 

teacher’ te zijn. Parkhurst wijst erop 

dat leraren in haar tijd ‘hun persoon-

lijkheid ’s morgens bij het binnengaan 

van de school aan de kapstok hangen’. 

Voor haar is het echter belangrijk dat 

leraren juist wel zichzelf als persoon 

durven tonen. Een van de meest 

interessante uitspraken van Parkhurst 

over de rol van de leraar is: ‘Stay 

out of the way!’ Ze roept leraren op 

belemmeringen, die leerlingen van 

het werk houden, op te ruimen.”

Lees verder in ‘Dalton L E F’ (Saxion 

Progressive Education University Press, 

2021)

na de bezetting van Polen en zeker 

na de inrichting van het getto van 

Warschau in het teken van overleven 

stond. Niet alleen als arts-directeur 

van het joodse weeshuis Dom Sierot, 

maar ook als arts die verbonden was 

aan ziekenhuizen en liefdadigheids-

instellingen, kreeg hij te maken met 

de systematische, eerst langzame, 

later versnelde uitroeiing van de 

(Warschause) joden door de nazi’s. 

Culminerend in de deportatie van het 

weeshuis op 5 of 6 augustus 1942 

naar Treblinka.”

“Al die tijd probeerde Korczak prak-

tisch en moreel het hoofd boven 

water te houden; het eerste door te 

bedelen om geld en aardappelen, het 

tweede door het “normale” leven in 

het weeshuis zo veel mogelijk door 

te laten gaan. Eén gebeurtenis steekt 

eigenlijk boven alles uit in dit opzicht: 

de opvoering van het toneelstuk Het 

postkantoor, van de Indiase auteur 

Rabindranath Tagore, door de kinde-

ren van het weeshuis. Dit was op 22 

juli 1942, dus twee weken voor de 

deportatie. Het was een voorberei-

ding op het onvermijdelijke en getuigt 

van veel moed, om op zo’n manier de 

dood onder ogen te zien.”

Lees Korczaks hoofdwerk ‘Hoe houd je 

van een kind’ en het deel over Korczak in 

‘Ik ben ook een mens’ van Joop Berding.

 

Parkhurst: Onderwijs vraagt 
‘fearless teachers’
Al in haar allereerste baan begon de 

Amerikaanse Helen Parkhurst te expe-

rimenteren: het waren de vroegste 

jaren van de twintigste eeuw en op 

een plattelandsschool in Wisconsin 

stond Parkhurst als enige leerkracht 

voor 45 kinderen met leeftijden 

uiteenlopend van 6 tot 16. Ze moest 

wel een list verzinnen en voerde een 

individuele pedagogisch-didactische 

benadering in, waarbij de kinderen 

werkten aan taken, veel keuzes zelf 

moesten maken en leerden met en 

van elkaar. In 1914 ging ze in Rome 

bij Maria Montessori in de leer en na 

enige jaren haar belangrijkste verte-

genwoordiger in de Verenigde Staten 

te zijn geweest, ging Parkhurst meer 

en meer haar eigen weg. Die weg 

werd het Dalton Plan en een van de 

belangrijkste doelen: kinderen opvoe-

den tot ‘fearless human beings’.

Met enkele collega’s schreef Dal-

ton-expert René Berends afgelopen 

jaar het boek ‘Dalton LEF’, waarin zij 

uitleggen wat Parkhurst bedoelde: 

“De term wordt door daltonianen in 

Nederland tegenwoordig ook veel 

gebruikt: de mens met lef! Ze doelen 

daarbij op de vorming van breed 

gevormde, democratische burgers, 

die eigen voorkeuren, interesses en 

talenten ontdekt en ontwikkeld heb-

ben en die mede daardoor zelfstandig 

en in vrijheid leven, werken en leren 

en zich verantwoordelijk gedragen ten 

opzichte van zichzelf, de medemens 

en de wereld.”

“Parkhurst heeft overigens wel een 

idee wat de ‘fearless human beings’ 

in het leven zouden moeten doen”, 

stellen de auteurs verderop: “Ze vindt 

dat die zich vooral dienstbaar in de 

samenleving op moeten stellen. Dat 

laat een mooi licht schijnen op het 

dilemma over het opvoeden van 

kinderen naar een ideaalbeeld of naar 

een eigenstandig persoon-willen-zijn. 

Parkhurst vindt dat kinderen opge-

voed en opgeleid moeten worden tot 

creatieve probleemoplossers.”

De mens met lef als “een praktische, 

pragmatische, proactieve en onder-

nemende probleemoplosser”, dus, 

die vanuit zelfkennis “zelfstandig en 

in vrijheid leeft, werkt en leert”. Juist 

vanuit die stevige eigen basis kijkt 

deze mens óók om naar de ander en 

Met levenslust is het zo, 
hoe meer je ervan gebruikt, 

hoe meer er is! 
Het leven is overvloed.

Korczak was zonder meer 
een moedige man, wiens 

leven na de inrichting van 
het getto van Warschau in 

het teken van overleven 
stond.

Parkhurst bewondert 
het pragmatisme van 

straatjongens. 
Ze doorzien intenties snel  

en leggen praktische 
intelligentie aan de dag
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Zonder 
angst 
geen lef

De filosofiekring

In een klas waar Sabine een gastles 

filosofie gaf en de kinderen vroeg om een 

zelfportret te maken in de kleuren van 

je meest dominante emoties, maakte 

een meisje haar hele tekening paars, 

de kleur van angst. Hoe moedig om te 

zeggen dat je angstig bent, beseft Sabine 

en gaat met Harry Potter en Heidegger 

na hoe angst en zelftwijfel, lef en 

loslaten zich tot elkaar verhouden.

Sabine Wassenberg

geschiedenis van de filosofie. De 

Angst met een grote A, in het Duits, 

bij filosoof Martin Heidegger bijvoor-

beeld. Angst is volgens Heidegger 

een grondtoestand van de geest, 

waarin een mens kan verdrinken als 

hij zich niet staande weet te houden 

door zich te verbinden aan de dingen 

buiten hem. Het is herkenbaar voor 

iemand die depressie kent. Maar niet 

alleen bij iemand met een angststoor-

nis ligt de angst op de loer. Het speelt 

bij elk van ons, continu, en daarom 

houden we ons bezig, we ‘vervallen in 

de wereld’ in Heideggers termen. Met 

‘entertainment voor de geest’, in mijn 

eigen woorden.

 

De afgrond van het niet-weten
Precies omdat angst een grondtoe-

stand is die bestreden kan worden 

door je te verbinden aan het ver-

trouwde, is het loslaten van oude 

ideeën eng. Jouw begrip en jouw 

opvattingen zijn dat waarmee je je 

identificeert, ze vormen je denkkader: 

wie je denkt te zijn. Dus wie ben je 

nog, als je ze in twijfel trekt? Daarom 

is voor filosoferen ook lef nodig, want 

bij het in twijfel trekken van voorlopig 

vaststaande overtuigingen, krijg je 

steeds weer een glimp te zien van de 

afgrond van het niet-weten.

Stel je voor dat je de ideeën, die jou 

tot jezelf maken, loslaat. Dan ben je 

niemand meer! Dan is er leegte. Ook 

in oosterse filosofie speelt dit concept 

van de leegte een grote rol. Fysiek is 

er leegte, in alles, onder alles, en bij 

ervaring van die leegte kan de geest 

als het ware ‘uiteenvallen’ in een 

gedesynchroniseerde toestand. Wat 

in het oosterse verlichtingsdenken 

eigenlijk kans biedt op vooruitgang, 

want het ego kan losgelaten worden. 

De angst aangaan is dus goed. In de 

christelijke mystiek komt dit psychi-

sche proces ook voor, bijvoorbeeld 

bij Johannes van het Kruis. Er is de 

‘donkere nacht van de ziel’ (angst), 

maar ga je daar doorheen, dan kan de 

eenwording met God plaatsvinden.

 

When Harry met Heidegger
Om angst aan te gaan is dus lef nodig. 

Iedereen die in therapie is geweest 

weet dat. Er is ook lef nodig om pijn 

en soms verdriet en boosheid te 

voelen. Emoties en pijn zijn dood-

vermoeiend voor je systeem, dus de 

angst hiervoor weerhoudt ons ervan. 

Maar de mens kan veerkrachtig en 

moedig zijn. En kinderen des te meer.

Als kinderen zich mee laten voe-

ren in een filosofisch gesprek, dan 

betreden ze een gebied waar geen 

antwoord houvast biedt. Hun eigen 

waarheid staat op losse schroeven en 

ze denken dapper door. Voor grote 

mensen is het vaak nog moeilijker 

om dat lef op te brengen, omdat hun 

identiteit al steviger verankerd is op 

het fundament van de zelf verworven 

‘waarheid’.

In het dagelijks leven weten de 

meeste mensen, groot en klein, 

onderliggende angst te vermijden. 

Te verbloemen met een mooie laag 

geestelijk vermaak. Als we al ang-

sten voelen, zijn ze relatief snel weer 

voorbij. En soms zoeken we ze zelfs 

op, bij enge films, spookhuizen of 

Halloween. Zo spelen we met de 

emotie angst en verwordt die zelfs tot 

entertainment. Ook hebben we, groot 

en klein, wel eens moed nodig om 

ergens overheen te stappen, lef om 

iets nieuws te proberen. Maar echte 

grote plonzen in de put van Heideg-

gers Angst nemen mensen niet vaak. 

In een klasje waar ik te gast was 

filosofeerden we naar aanleiding van 

een trailer van de Pixar-film Binnen-

stebuiten. De film geeft je voortdu-

rend inkijkjes in de gevoelswereld 

van de elfjarige Riley, een meisje dat 

zich moet leren verhouden tot een 

verhuizing van het weidse Minnesota 

naar de grote stad San Francisco. 

Haar basisemoties worden gerepre-

senteerd door vijf poppetjes met 

bijpassende kleuren: angst, blijheid, 

walging, verdriet en boosheid.

Met de kinderen besprak ik filosofi-

sche vragen over emoties, we deden 

een meditatie om het een en ander 

in het lichaam te voelen en daarna 

mochten ze tekenen: welke emoties 

heb jij? De kinderen tekenden zichzelf 

en kleurden het portret in met aqua-

relstiften. Zo was de ene tekening 

vooral geel (blijheid) en had een 

andere veel rood (boosheid). Er kwa-

men kleurige kunstwerkjes tevoor-

schijn met de vijf kleuren enigszins 

uitgebalanceerd. Maar er was ook dat 

ene meisje, dat haar zelfportret bijna 

helemaal paars kleurde. De kleur van 

angst. Ik kreeg haast tranen in mijn 

ogen. Het vergt nogal wat moed om 

te zeggen dat je angstig bent.

 

Entertainment voor de geest
Lef bestaat alleen bij de gratie van 

angst. Als je immers iets niet eng 

meer vindt, zoals zwemmen, dan heb 

je ook geen lef nodig om in het water 

te springen. Lef en angst komen voor 

bij uitwendige praktijken, zoals bij 

angst voor spinnen of spreekbeurten. 

Maar bovendien zijn ze een inwen-

dige gebeurtenis. Angst en lef zijn 

mentale, emotionele en lichamelijke 

fenomenen.

Over angst is geschreven in de 
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Precies omdat 
angst bestreden 

kan worden door je 
te verbinden aan het 

vertrouwde, is het 
loslaten van oude 

ideeën eng
 

Al kennen we allemaal de essentie 

van het gevoel: het verslindende, 

lamleggende, verkrampende ervan. 

Als een geluk-zuigende Dementor uit 

Harry Potter.

 

Ongetraind de Mount Everest op
Het meisje met het paarse portret 

kende wel degelijk veel angst en had 

zodoende ook veel lef nodig. Natuur-

lijk vroeg ik of zij iemand had om 

dit mee te bespreken en ook of er 

veel aan de hand was in haar leven 

waardoor ze zoveel angst had. Het 

was de plek niet om te vragen wat er 

dan allemaal speelde. Gelukkig had 

ze therapie, maar ze kon nog niet 

alles tegen diegene vertellen. Het was 

lastig ‘to open up’, zei ze.

Ook bij de andere leerlingen was er 

heus al wat reflectie nodig om de 

eigen emoties te herkennen en wat 

moed om ze naar buiten te brengen 

in een tekening. Maar bij dit meisje 

was er nog veel meer lef nodig om 

haar angst te tekenen, laat staan 

ermee te dealen iedere dag.

Wat zeg je dan tegen zo’n kind, te 

midden van een zwaar psychologisch 

proces, terwijl ze op een gewone 

schooldag helemaal paars van angst 

is? ‘Veel sterkte’? ‘Veel succes’? Het 

meisje gaat ongetraind de Mount 

Everest beklimmen zonder uitrusting 

of training, zonder support. Alleen 

met haar eigen geest. Ik ben eerder 

sprakeloos en val vol ontzag op mijn 

knieën voor het lef waarmee zo’n kind 

haar angst aan het trotseren is. En ik 

wens haar in stilte, door een hand op 

haar rug en een blik in haar ogen, alle 

lef van de wereld.
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Binnenkort wil Lennox 
wel dapper worden
De vader van Lennox heeft een 

onzichtbare ziekte. Op een avond 

hoort Lennox zijn ouders overleggen 

of vader zoonlief mee zal nemen naar 

het ziekenhuis, waar hij voor controle 

Boeken spreken ons moed in

Wat is lef hebben? Daar 
maalde Berna over, veilig in 
bed, met de poes vertrouwd 
naast zich, zachtjes ronkend, 
zich van geen kwaad bewust. 
Lef is de moed hebben om iets 
te durven doen – voorbij je 
angsten en zonder zekerheid 
wat het zal opleveren. Lef is er 
op micro- en op macroniveau. 
Tot die conclusie komt 
redacteur Berna na het lezen 
van de boeken, die ze hier met 
ons deelt.

Berna van der Linden

In mijn onderbouwgroep waren belangrijke boeken Mats en de Moedmannetjes 

van Kate Schlingemann en Mathilde Steins Bang Mannetje. Lef is je angst in de 

ogen kijken en er dan toch voorbij durven gaan: zo spreken de Moedmanne-

tjes Mats moed in, zelfs voor de scherpe schaar van de kapper, en draagt de 

Toverboom Bang Mannetje op naar hem toe te komen in het wilde woeste 

woud. De Toverboom houdt hem daarbij voor dat hij niet hoeft te schrikken 

van alle enge dingen onderweg, als Bang Mannetje maar zegt dat hij op weg 

is naar de boom.

Voor kinderen die angstig waren, bleken het de juiste verhalen om zich aan te 

spiegelen. Uit de kringgesprekken kwamen daarna allerlei gradaties van angst 

en bang, van eng en griezelig, van dapper en overmoedig, van durf en moed 

naar boven. Zonder schroom vertelde mijn stamgroep wat zij erbij voelden. 

Samen zochten we naar eventuele oplossingen, maar ‘gewoon bang zijn’ 

mocht er ook blijven, om vooral die moed te prikkelen. Niet zelden vond ik 

een kind terug in de hoek van de leesbank met zijn ‘Mats’.

Er kwamen vragen als: ‘Is stoer ook lef of moed?’ en ‘Helpt heel hard schreeu-

wen of huilen als je bang bent?’. Of ‘Snel wegrennen dan, helpt dat ook?’, tot 

we het hadden over wat dapperheid nou eigenlijk is. Het waren boeiende 

kringen waaruit spontane projecten ontstonden.

De boeken die ik heb gekozen zijn heel verschillend van aard. Alle hoofdper-

sonen vertonen lef, maar de mensen uit hun omgeving ook – ieder op zijn 

eigen manier. Mijn eigen Moedmannetjes heb ik nog steeds af en toe nodig, 

bijvoorbeeld als ik een sprong in het diepe ga maken, als ik niet weet wat me 

te wachten staat, of als het doek onder mijn handen bijna af is maar als dat 

met een verkeerde streek van de kwast totaal verpest kan worden.

Berna’s boeken

Zinzi Zevenbergen

Lennox en de gouden sikkel
Illustraties: Hedy Thijn en Brian 

Elstak
(De Harmonie 2021, 108 pagina’s, € 
20,00, vanaf ca. 9 jaar)

naar toe moet. Nee, besluiten vader 

en moeder samen: het kan nog even 

wachten. Lennox blijft achter met 

een reeks van vragen. Hij heeft voor 

zichzelf iets bedacht: “Binnenkort 

wilde Lennox wel dapper worden. En 

het liefst zo snel mogelijk. Daar was 

hij nu wel aan toe.”

Zo vallen we het verhaal binnen. 

Lennox probeert met zijn vriendin 

Aya stiekem het wachtwoord te 

kraken van zijn vaders laptop. Angst 

voor monsters heeft hij niet, maar 

wel voor échte dingen, zoals politie-

sirenes of de blik van de buurvrouw 

Sabine Wassenberg is filosoof en schreef 

naast verschillende boeken rondom het 

filosoferen met kinderen, ook filosofische 

non-fictie. In het bijzonder ‘Mijn ego en 

ik - Jonge filosofe op zoek naar antwoor-

den’, waarin onder andere de (existentiële) 

angst een rol speelt. www.sabinewassen-

berg.com 
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van beneden. En voor het gesnapt 

worden bij rommelen aan zijn vaders 

laptop. Zijn vriendin Aya spoort hem 

aan, maar haar capriolen “zitten vol 

waaghalzerij”, zoals zijn moeder zegt.

Als ze achter het adres van het 

Onzichtbare Ziekenhuis komen en 

Lennox de verloren ketting van zijn 

vader vindt – een geluksamulet in de 

vorm van een sikkel waar zijn vader 

op rekent – stort dat hen en de lezer 

in een spannend avontuur met gla-

zen ogen, barse buschauffeurs, een 

longboard, een Glimmerik, stekelige 

doornen, uitschuifbare ziekenhuis-

gangen en de ketting met de amulet.

Ook gaat het over het overwinnen 

van angst, over vriendschap, werke-

lijkheid en fantasie én over de weten-

schap: dat iets wat er is maar niet 

Mark van Waes

Cyrus en Farnaz over zeven grenzen
Illustraties: Pyhai Jin

(ROSE stories 2018, 145 pagina’s, 

€ 16,95, leeftijd: 9-12 jaar)

 

Angst heeft Lennox 
alleen voor échte dingen, 
zoals gesnapt worden 
bij rommelen aan zijn 
vaders laptop.

Wat als je moet vluch-
ten... nu, meteen!
Hals over kop moet de veertienjarige 

Cyrus samen met zijn moeder het 

huis van zijn oma verlaten, en daar-

het meisje Farnaz. Ze behoort tot een 

groep uitbuiters en mensensmokke-

laars. Eerst besluit hij haar te nege-

ren, maar als het lot anders beschikt 

en ze op elkaar aangewezen raken, 

ontdekt hij dat de werkelijkheid soms 

heel anders in elkaar steekt. Als hij 

haar antwoord hoort op de vraag 

waarom ze bij die groep zit, begrijpt 

hij dat niet alle drijfveren op zelfver-

rijking zijn gebaseerd en dat nood 

soms wetten breekt.

Mede door Farnaz’ vindingrijkheid 

openen zich nieuwe mogelijkheden. 

Cyrus en zij gaan over alle gren-

zen heen, maar niet zonder in de 

problemen te komen. Het dappere 

optreden van haar om zijn moeder te 

redden, helpt hem op weg en als zij 

in gevaar dreigt te komen, wint zijn 

moed het van de onmacht en zijn 

dapper zijn het van zijn angst.

Ook hier klinkt een ondertoon van 

liefde, vriendschap en verbon-

denheid. Het verhaal is een goede 

gekend wordt, nog spannender en 

magischer is dan de realiteit, omdat 

je fantasie ermee op de loop gaat. 

Maar bovenal is het liefde en bezorgd 

zijn om wat je je kind vertelt over 

erfelijkheid en het verdriet dat dat 

met zich mee zal brengen. Lennox 

wil niets liever dan deel uitmaken 

van die onzichtbare wetenschap van 

zijn ouders. Met alles wat er aan dap-

perheid in hem besloten ligt, komt hij 

zijn angsten een voor een te boven.

Het boek is een kunstwerk op zich, 

een samenspel van twee illustrators 

en een schrijfster. Met de vormge-

ving, de typografie en de prachtige 

tekeningen erbij, vanuit het perspec-

tief van Lennox, worden zijn angsten 

uitvergroot en glijdt het verhaal als 

een film voorbij. Hedy Tjin tekent en 

maakt muurschilderingen, ze werkt 

in grote vlakken en heldere kleuren, 

terwijl de tweede illustrator Brian 

Elstak tekent met fineliner en lichte 

kleuren. Gecombineerd zijn de illus-

traties juweeltjes om naar te kijken. 

Het verhaal is het debuut van Zindzi 

Zevenbergen, die op glorieuze wijze 

de snelheid in het verhaal weet te 

brengen en sikkelcelziekte helder in 

beeld weet te brengen.

 

mee afscheid nemen van haar, van 

de grote kersenboom op de binnen-

plaats, van zijn beste vriend Pasha 

en zijn geboorteland Iran, kortom 

van alles wat veilig, vertrouwd en 

geborgen voelt.

Aanvankelijk worden ze op hun 

illegale reis geholpen door goede 

vrienden, maar daar komt verande-

ring in. De tocht van Cyrus wordt 

een grote stap voorwaarts in zijn 

eigen ontwikkeling, nu veiligheid een 

ver-van-mijn-bed-show geworden is 

en er voortdurend keuzes gemaakt 

moeten worden, door zijn moeder en 

hemzelf maar ook door anderen.

Als die anderen het heft in eigen 

handen nemen en dingen voorvallen 

die Cyrus tegen de borst stuiten, 

borrelt er verzet op. Zijn onderlig-

gende angst wordt stukje bij beetje 

omgezet in moed.

Alleen blijven Cyrus en zijn moeder 

niet op hun lange weg: ergens aan 

het begin van de rit ontmoet Cyrus 

Waarom mag Zarja het 
eiland Orplid niet op?
Vanaf de eerste bladzijde zoekt 

Zarja naar haar uil. Ze heeft geen 

moeder en geen vader meer. De uil 

is haar opvoeder en had altijd al de 

gewoonte om ‘s nachts op pad te 

gaan en tegen de ochtend weer terug 

te keren. Zarja denkt aan haar droom 

voordat de uil verdween: ze zag een 

hoge toren, met vuur bovenin, ze 

heeft een boot zien drijven en een 

vreemde dwerg ontmoet, een gezicht 

in de golven en de hond horen 

huilen. En toen ze wakker werd, was 

haar uil weg. Drie dagen is hij nu al 

zoek.

vergelijkbaar mee zijn? Er borrelen 

vragen naar boven na het lezen van 

dit verhaal, een schatkist aan ideeën 

om mee aan de slag te gaan.

 

Christianne Stotijn

Zarja en de uil van Orplid
Illustraties: Sieb Posthuma

(Leopold 2017, 48 pagina’s, € 17,99, 

vanaf ca. 9 jaar)

Een kleurrijk sprookje, 
dat qua spanning en sfeer 
niet onderdoet voor de 
oude overleveringen.

aanleiding om in je kring te bespre-

ken wat het zou betekenen als je in 

één klap van alle zekerheden af moet 

stappen, het ongewisse in. Wat zou 

je doen als de onmacht de overhand 

neemt? Is het voor ons, in ons huis 

met het veilig gespreide bed, voor 

te stellen hoe dat zal voelen? Zijn er 

gebeurtenissen in ons bestaan die er 

Een goede aanleiding om 
in je kring te bespreken 
wat het zou betekenen 
als je in één klap van 
alle zekerheden af moet 
stappen.

tige illustraties van Sieb Posthuma 

versterken de sfeer. Al het onmoge-

lijke wordt mogelijk en als aan het 

eind het meisje opstaat tegen haar 

kwelgeest, toont ze met lef hoe haar 

verlangen haar heeft gesterkt.

Mezzosopraan Christianne Stotijn 

had als doel met het schrijven van 

dit boek de sprookjesliederen die 

ze zong in beeld te brengen om de 

kinderen meer te betrekken bij haar 

zangrecital: liederen met titels als 

Die Geister am Middelsee van Hugo 

Wolf, Der Erlkönig en Der Zwerg van 

Schubert, en ook de sprookjes van 

Tsjaikovski en Moessorgski. Zo bracht 

ze muziek, beeld en tekst bij elkaar, 

een drie-eenheid zoals ze het zelf 

noemt. Ze smeedde van de losse 

componenten een verhaal en Sieb 

ondersteunde dat met de prachtige 

mystieke beelden. In 2014 was er de 

première van De uilenpriesteres van 

Orplid met diezelfde beelden van het 

boek als achtergrond. Een kleurrijk 

sprookje, dat qua spanning en sfeer 

niet onderdoet voor de oude overle-

veringen.

Misschien moet ze op onderzoek 

uit om meer te weten te komen 

over haar moeder en vader en de 

uil. De droom is de aanleiding voor 

het meisje om naar het spookeiland 

Orplid te gaan: al veel vaker heeft 

ze de veerboot ernaartoe genomen, 

maar van de veerman en haar uil 

mocht ze nooit aan wal. Dit keer 

wil ze wél uit de veerboot stappen 

ondanks de waarschuwingen over de 

kluizenaar die er woont, de elfenko-

ning en een handvol dwerggeesten. 

Dapper onderneemt ze de tocht en 

snapt niet waarom ze niet eerder dit 

heerlijke eiland mocht bezoeken. Het 

ruikt er zo lekker.

Er tekent zich een sprookjesachtig 

woud af, maar halverwege neemt 

het verhaal een wending en ontrafelt 

ze stukje bij beetje het verlies van 

haar moeder Ruda, en waar komt dat 

broertje ineens vandaan? Ondanks 

de dreiging komt ze steeds dichter 

bij de betoverende geschiedenis en 

steeds dichter bij zichzelf en bij de 

herkomst van haar uil, die zoals bij 

alle sprookjes, natuurlijk niet is wie 

hij lijkt te zijn.

De sprookjesachtige sfeer verdwijnt 

geen moment. De ontwikkelingen die 

volgen kennen alle elementen van 

een magische vertelling. De elfenko-

ning, de geesten, een kluizenaar, een 

jongetje met zijn hondje, de wind en 

de gedaante van Ruda. De prach-
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Rindert Kromhout & Tonke Dragt

Wie achter deze deur verdwaalt
Illustraties: Linde Faas

(Leopold 2021, 128 pagina’s, € 15,99, 

vanaf 7 jaar)

Twee meesterauteurs 
nodigen je uit
In het voorwoord van Tonke Dragt 

wordt op een dringende toon 

gevraagd om eerst de voorkant van 

het boek te bekijken, op z’n minst 

een minuut lang. Ze heeft er een 

goede reden voor. Immers bij een 

dichte deur weet je niet altijd wat 

je te wachten staat. Als je een boek 

openslaat met een voorkant als deze, 

weet je ook niet wat je te wachten 

staat. Wat doet die kat daar en wie 

is dat jongetje? Zo stuurt ze de lezer 

op pad, in een verhaal dat Rindert 

Kromhout samen met haar schreef. 

Tja, leg dan dat boek maar eens weg. 

Dat lukt niet. Nu willen we het weten 

ook.

De jongen heet Laurenzo. Hij zit pas 

in een nieuwe groep. Gelukkig heeft 

de groep maar tien kinderen, want ze 

maken lawaai voor dertig. Tijdens het 

voorlezen door meester Tom, stokt al 

het rumoer en valt de groep stil, iets 

waar Laurenzo altijd heel erg naar 

uitkijkt.

Meester Tom houdt niet van ‘zachte 

heelmeesters, die stinkende won-

den maken’, hij is van het kaliber ‘de 

rechtvaardige aanpak’. Hij leidt zijn 

groepje ongeregeld met straffe hand, 

maar zodra het kan laat hij de teu-

gels vieren en zo smeedt hij, haast 

onmerkbaar, hechte banden. Daar-

voor heeft hij een probaat middel in 

de arm genomen. Een schrijfster van 

spannende verhalen met een naam, 

die onmiddellijk de fantasie aan het 

werk zet: Lavinia Morgenster.

Twee kinderen, die ogenschijnlijk 

niets met elkaar te maken hebben, 

mogen de schrijfster interviewen, 

maar daarvoor moeten ze wel met 

een veerpont naar de Laan van 

Schijn en Wezen (de oplettende lezer 

hoort hier meteen echo’s van De 

Zevensprong). Laurenzo en Téja zijn 

de gelukkigen. De veerman is een 

stugge verschijning die hen lang en 

peinzend nakijkt. In het huis van de 

schrijfster is een deur, die niet mag 

worden geopend. Er staan drie letters 

op: K d K. Lavinia wist al van hun 

komst, want Iwan de verschrikkelijke 

had haar gewaarschuwd.

Wat de letters betekenen, waarom 

er paspoorten en visa nodig zijn en 

wat er achter die magische deur 

zit, ontrafelt zich per hoofdstuk in 

het niet te vermijden meeslepende 

verhaal. Wat heeft Laurenzo met de 

poes Iwan? Wie is de geheimzinnige 

ambassadeur? En bestaat wat zich 

daar achter die deur bevindt werke-

lijk? Wie is die zwijgende veerman 

en wat is de relatie van meester Tom 

met de schrijfster? Duik erin, lees de 

oren rood, leef mee met Laurenzo, 

de groep en meester Tom zodat het 

huis van Lavinia Morgenster ook een 

beetje van jou wordt. In ieder huis 

zitten deuren voor geheimen en 

geheimen achter deuren, als je maar 

goed kijkt.

Ze hebben het fantastisch gedaan, 

deze twee gerenommeerde schrij-

vers. Je proeft het werk van Dragt en 

haar voorkeur voor mooie, geheim-

zinnige namen en die van Kromhout 

als oppersmeder van het hechte 

team dat kan ontstaan als je vanuit 

de kinderen duidelijk de grenzen 

weet te trekken, zodat veiligheid en 

geborgenheid een belangrijke basis 

worden om ook avonturen als deze 

aan te kunnen gaan en de groep leert 

samen te werken door gebruik te 

maken van elkaars kwaliteiten. Als 

een verhalend ontwerp de belang-

stelling van de kinderen heeft geprik-

keld en de verwondering gewekt is, 

is er ook ruimte voor deze rijke werk-

vorm. De prachtige, ogenschijnlijke 

eenvoudige potloodtekeningen als 

illustraties van Linde Faas dragen bij 

aan de geheimzinnige sfeer die rond 

het hele raadsel hangt. Het boek is er 

een van de bovenste plank, maar leg 

het vooral binnen handbereik.

 

 

Een boek van de bovenste 
plank, maar leg het vooral 
binnen handbereik.

S.E. Durrant

Het verloren meisje
(Lemniscaat 2021, 272 pagina’s, € 

15,99, vanaf 9 jaar)

 

In ieder hoofdstuk staat 
wel een zin die stevig 
binnenkomt.

Logeren bij je warrige 
rommelpot van een 
oma
Iris gaat bij haar oma Mimi logeren 

omdat haar kamer verbouwd wordt. 

Dat vindt ze helemaal niet erg, inte-

gendeel. Op deze manier is ze verlost 

van de tweeling en de controlerende 

aanpak van haar moeder, al zal ze 

haar joviale vader missen. Mimi is 

een heerlijk warrige rommelpot – een 

echte oma, met doosjes en laat-

jes die vol zitten met spulletjes en 

prulletjes en boeken, oneindig veel 

boeken en stof. In haar kamers staat 

overal veel van alles. In de slaapka-

mer van Iris – de oude kamer van 

haar moeder – staan heel veel dozen. 

Haar vader moet ze aan de kant 

schuiven om de weg vrij te maken 

naar haar bed. Daar springt de poes 

Thomas beledigd uit weg. Er woont 

een zeemeeuw op het dak waarmee 

Iris in gesprek gaat. Hij antwoordt 

altijd met twaalf keer gekrijs.

Als haar nieuwe buurjongen Mason 

op een dag onder de heg door komt 

schuiven, reageert Iris bot en afwij-

zend. Ze vindt het een rare snoes-

haan en bovendien heeft ze geen 

behoefte aan vrienden. Ze is liever 

met oma en met de zeemeeuw. Als 

ze gaan zwemmen heeft oma een 

blauw lintje om haar vinger en aan 

haar badpak. Oma is dol op zwem-

men, dat doet ze haar hele leven al, 

maar Iris vindt het vreselijk. Ze is 

altijd bang dat het zeemonster haar 

naar de diepte sleurt. Dat komt door 

het nichtje van oma Mimi, Coral, die 

er precies zo uit ziet als Iris zelf, met 

rood haar en een spleetje tussen de 

tanden. Dat nichtje is verdronken 

toen ze twee was, heeft oma verteld.

Op de foto boven de haard ziet Coral 

er veel ouder uit. Met die foto gaan 

we een verhaal binnen dat ontroe-

rend mooi en schrijnend tegelijk is. 

Oma vergeet af en toe zo veel, dat 

Iris een lijstje voor haar bijhoudt, wie 

wie is en wat hun belangrijkste ken-

merken zijn. Met bij elkaar geraapte 

moed, gesterkt door Mason, biedt 

ze de problemen het hoofd. Als die 

tenslotte zo groot worden, omdat 

het zelfs voor een lieve kleindochter, 

die uit alle macht probeert het ‘nor-

male’ leven van oma te waarborgen 

en haar leemtes te verbergen voor de 

buitenwereld, te veel is, komt er hulp 

van de omgeving, van haar eigen 

familie en ook van haar vriend, die 

volgens haar lange tijd haar vriend 

niet was en het toch bleek te zijn.

De spannende ontwikkelingen aan de 

hand van de foto nemen mysterieuze 

vormen aan. Nieuwe ontdekkingen 

en uitgekiend speurwerk brengen 

licht in de zaak. In ieder hoofdstuk 

staat wel een zin die stevig binnen-

komt. Bijvoorbeeld als Mimi zegt, 

dat al haar etiketten verdwenen zijn 

of dat er gaten in haar leven vallen. 

Het zware gevoel dat dergelijke 

opmerkingen bij Iris opleveren, wordt 

gaandeweg steeds zwaarder. Pas als 

ze erover durft te praten, worden 

er oplossingen gezocht en gebeurt 

niet datgene waar ze zo bang voor 

was. Vriendschap, onvoorwaardelijke 

liefde en een levende herinnering 

tillen alles op een hoger plan. Een 

echte aanrader voor iedereen die 

meer over oma’s of opa’s met gaten 

in hun leven, over ware vriendschap 
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Vonkend JenaplanArjen 
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Arjen Tabak

kinderen zochten we de grenzen op en gingen er soms 

overheen. Maar de school zinderde weer. We schre-

ven gedichten, naaiden met de kinderen het kostuum, 

dansten het karakter van de geliefde uit en natuurlijk 

verscheen hij op die laatste bonte avond. Kortom: een 

geweldig kamp wederom. En helemaal in de jenaplange-

dachte.

De vergadering daarna was wel verhit: het kon toch niet 

zo zijn dat we steeds elk kamp van eerste idee tot en 

met de laatste verfklodder zo moesten voorbereiden? 

Dat kostte te veel tijd. Maar... het enthousiasme was ook 

nodig. Broodnodig.

We zijn er nooit goed uitgekomen. Toch zullen de paral-

ellen met het hele jenaplanonderwijs duidelijk zijn. Laten 

we weer ontwikkelen, bijvoorbeeld het online-onderwijs: 

niet alleen in coronatijd maar ook op het terrein van 

online-wereldoriëntatie. Samen dat onontgonnen gebied 

verkennen en uitproberen. Elkaar opnieuw inspireren in 

de geest, niet volgens de letter, van het Jenaplan. Laten 

we elkaar die ontdekkingstocht gunnen. Doe het met 

overgave. Doe het met lef. Laat het zinderen.

Arjen Tabak is leerkracht, 

onderwijskundige en eigenaar  

van Onderwijs doe je samen

Met een uitnodiging in een Karolingische minuskel van 

eigen hand en met potlood ingekleurd (de kopieerma-

chines waren nog in zwart-wit en printers konden alleen 

een soort braille voor zienden maken) hadden we de 

ouders voor het themakamp uitgenodigd. Die avond 

schijnen mijn collega’s en ik een hoorcollege Jenaplan, 

themakampen en Karel de Grote te hebben gegeven. 

Maar dat hoorde ik pas drie jaar later. Ik was nog jong en 

wist niet wat we teweegbrachten.

Er werden in de weken daarna schilden geschilderd, 

helmen gepapier-macheed, kostuumstudies gedaan en 

jurken genaaid, een interviewspeurtocht (meet and greet 

met Karel de Grote en tijdgenoten) uitgezet, minstreel-

liederen ingestudeerd… Gevolg: ouders enthousiast. 

Kinderen glunderend. De school zinderend. Een fantas-

tisch kamp.

Een kamp waar ik drie jaar later weer zin in had. We 

trokken de helmen (“mweh, die zijn kapot”), de schilden, 

de jurken uit de kast (“Maar dáár pas ik niet in!” “Ík ga 

niet voor 120 kinderen staan zingen.” “Is dit wel écht in 

de geest van het Jenaplan?” “Moet ik een héle zaterdag 

uittrekken voor een zo’n interviewspeurtocht?”) We had-

den moeite om het kamp op orde te krijgen. En toen ik 

zelf de Eggerick-Slechterik kleren aantrok voelde het als 

een moetje. De kinderen reageerden mat: ze hadden het 

al gehoord van oudere broers en zussen.

Het enthousiasme kwam terug toen we een themakamp 

‘Kunst’ bedachten. Een nevelnimf die aan de kinderen 

kwam vragen om haar geliefde in woord, beeld en bewe-

ging weer tot leven te brengen. Samen met ouders en 


